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مقدمة

الديوان هذا مطالع إىل

مطران خليل بقلم

مما ُمستحييًا ِخلتُه وكَرامة. للَخليل ُحبٍّا ِديوانَه؛ ألقدِّم أرادني َصديقي، شيبوب خليل
أَِلْفت ما غرِي إىل يدُعوني أن إالَّ صعبًا مي مجشِّ كان ما إنه تاهلل تواضَعه! أعظَم ما يُسومني،
آثَره الذي ب الرضَّ يف رأيي أُبدي أن بها يل قيَّض ألنه له؛ أشُكرها فرصٌة وهذه دق، الصِّ من
معنى بني — فرَّقت كما — القارئُ يفرِّق أن وأرُجو الشعر، من أقوُل ِسواه، عىل عر الشِّ من

النظم. يف ب الرضَّ معنى وبني عر، الشِّ من ب الرضَّ
املذهب عىل يراه أحُدهما الشعر؛ ُكنِه ر تصوُّ يف فريقاِن األوان هذا يف اد بالضَّ الناطقون
إالَّ له ويأبى اإلسالم، َصدر يف اليشءِ بعض وُعدِّل الجاهلية، يف أصلُه وِضع كما املعروف
هما بِقيا اللذَين والرتتيب وبالرَّصِف البَدء، منذ كانا اللذَين واألسلوب النَّحو عىل يكون أن

اعة. السَّ ِقيام إىل هكذا استمراِرهما يف بأًسا يَر لم وربما اعة، السَّ إىل هما
وجمال التعبري وفصاَحة اللُّغة َسالمة عىل الِحرص مع — فريَغب الثاني الفريق ا أمَّ
النَّوع عىل اللِّسان، عربية غري رشقيَّة ومن غربية من األمم َسائر مجاراة يف — الديباجة
النَّوع وهذا كتَّابنا، بعُض يقول كما أعَمى تقليٍد وال آليَّة، محاكاٍة بال الشعر من آثَروه الذي
الزََّمن ألحوال املراُعون املعتَدلون وأنَصفه األعَجمي، أو باألوروبي َجوًرا الُغالُة نعتَه الذي
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يف منه تبُد لم بالَعرصي؛ فأسَموه والجماعة، الَفرد يف الفكريِّ ِل والتحوُّ واملعيشة والبيئِة
هذا بانِتهاج تُغِري قيمة له مما أقلُّها كان الحظِّ ولُسوء اآلن، حتى قليلة طالئُع إالَّ آداِبنا

الدِّيوان. هذا قبل النهج،
َصوتًا املحاكاة أتَقنوا أنهم عىل يدلُّونني األول، ِب الرضَّ من الشعَر يُجيدون الذين إن
طويًال. َدهًرا الصناعة بتلك والزخرفَة الصوت، بذلك الجهر ألناسكرَّروا صناعًة، واملضاهاَة
مبَهًما شيئًا إالَّ فليَس يل تراءَى إن هو أو أراه، فال هذا، كل من نفسيَّتِهم مكان أما

الرموز. مفرسَّ وال ور، الصُّ واِضح غري مغيَّبًا
اتهم حسَّ فيه ويُودعون سجيَّتُهم، تُوحيه كما الشعَر يُجيدون الذين أن حني يف
يغ الصِّ بعض يفوتُهم قد ِخريتهم، بمحض لها ونها يتخريَّ التي العبارات ويف بألفاظهم
الذي الُعرف بُحكم سواها ما ونَفينا الُفصحى، أنها عىل وقِبلناها بالعادة، أقَررناها التي
نفوَسنا ولكنَّ األُمم؛ َعقائد معظم يف األوهاَم سوَّد كما مخيالِتنا يف وسوَّده الِقَدم قدَسه
الرؤية جيلَّ وترى الِوجدان، من الجديدة املنشآت تلك يف أودع ما بكل الشعور كلَّ تشعر
الشاعر نفسيَة تبيَّنت الديوان أو القصيدة عىل أتَت فإذا الصور، من فيها ُرسم ما أَدق
هذه متعاِطي من اآلخرين بشخصيَّات تمتِزج ال بعينها، شخصيًة له وتصوَّرت بحقيقِتها،
له عيَّنت التي هي املحفوظة والجمَل املستظهرَة املفردات أن لحظًة ظانٍَّة غري الصناعة،
َجوانحه. طيِّ يف تحرَّك الذي الباِعث طرُب وال ضمريه، وحُي ال منُظومه، من مواضعها

إالَّ نفكِّر ال األمم، سائر دون وحدنا أقول وقد األمم، بني وحَدنا نكون أن لغريب وإنه
تباُعد عىل روه، تصوَّ ما إالَّ نتصور وال وه، أحسُّ ما إالَّ نحسُّ وال لغتنا، أهُل قبلنا فكَّره ما

وأَمِكنتهم. أزمنتهم وظروف ومكاننا، زماننا ظروف من يشءٍ كل بني به الشَّ وجوِه
عىل بابه يف داخل نَظمه ما وكل شيبوب، خليل آثره الذي هو الشعر من الثاني النوع
يبالغ مفرداٍت أو يُجاد، بيتًا املنشودة الضالُة تكوَن لن الديوان هذا ففي امُلطاِلع؛ سيَجده ما
يكن لم وإن عَرضها لريِيض تلفيقها؛ وسائل عن البحث جدَّ يبحث عباراٍت أو اختيارها، يف
الجديد، املعنى من به يقول أن الناظم أراد ماذا لتعرف الشعر؛ ستقرأ هنا ها بل َجوهر، لها
فإنما املجموعة هذه مثَل ُح يتصفَّ فمن مسبوق، غرِي مثاٍل عىل اإلحساس من يصف أن أو
يف الصادقة وبالرغبِة بمؤثِّراته، والتأثر الشاعر نفِس معرفِة إىل ق املتشوِّ بَشوق ُحها يتصفَّ
من يجدِّد أو إشارة، من يبِدع أن ق، الخالَّ والروح اق الخفَّ الَقلب لذلك تسنَّى ما استطالع
حلٍو مقطع من يهيِّئ أو الكالم، يف مطلٍع من ة خاصَّ صفٍة يف يرسل أو استعارة، أو تشبيٍه
توايل عىل مَلل بال واألخذ تنكَّرت، حتى عرفت عادات عند الدهر آخر املكوَث إنَّ إذ ختام؛ يف

12



مقدمة

فليدع القارئ طَلبه إذا أولئك كلُّ ُكررت، ما َفرط من ت ُمجَّ ومعاٍن ُقررت بألفاظ الُعصور
الفوُز وله ب، غالَّ الرقيَّ ألن بعده؛ يصُدر مما الدِّيوان تلَو الديوان يدَع وسوف الِكتاب، هذا
فمن املوت، صور من صورة أو التأخر وهو الُجمود عىل ت أرصَّ إن َة العامَّ وألن املآب؛ يف
طليعُة الحقيقة يف وهم النجاُة وبهؤالء األمام، إىل التحرَُّك إالَّ يأبى كشيبوب َمن ة الخاصَّ

الحياة. ورُسل النجاح
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الشعر

بك شوقي أمحد الشعراء ألمري

ال��ظ��ل��ي��ل ال��رب��ي��ع ظ��لِّ ف��ي ب��ال��ب��در أنْ��َس��ٍة ع��ل��ى تَ��ه��وى م��ن وص��ُل م��ا
ط��ل��ي��ل غ��ضٍّ وال��وْش��ي ال��ُح��ل��ى ش��تَّ��ى ال��رُّب��ى ن��َس��َج��ت��ه ب��س��اٍط ع��ل��ى
ال��ع��ل��ي��ل ال��نَّ��س��ي��ِم أذي��اَل وج��رَّ ��ذا ال��شَّ وأه��دى ال��ري��اح��ي��َن أب��دى
ال��َه��دي��ل ل��ب��ن��اِت خ��دٍر ك��لِّ ف��ي ال��بُ��ك��ى ف��ه��اج ال��م��اءُ واس��ت��ض��ح��ك
«ال��خ��ل��ي��ل» وش��ع��َر ال��ك��رِم اب��ن��َة ف��ي��ِه تَ��ِزْد ل��م م��ا ال��م��م��ت��ِع ب��ال��م��ج��ل��ِس
ال��َم��س��ي��ل وط��ي��َب وادي��ه ِط��ي��َب ي��ا ��ب��ا ال��صَّ َج��نَ��بَ��اِت م��ن َج��رى ش��ع��ٌر
��ل��َس��ب��ي��ل ال��سَّ م��ن أش��ه��ى ت��س��ل��َس��َل��ت وال��َه��وى ��ب��ا ال��صِّ رواي��اُت ف��ي��ِه
ب��خ��ي��ل ف��ي ُم��رٍة أو ُم��ْف��ِض��ٍل ف��ي ُح��ل��وٍة ع��ن ال��ش��اع��ُر ص��انَ��ه��ا ق��د

∗∗∗
��ب��ي��ل ال��سَّ ن��وُر األوُل وف��ج��ُرك ب��اك��ورٌة دي��وانُ��ك ش��ي��ب��وُب
ِق��ي��ل ي��وَم ذاه��ٌب أو ق��ائ��ِل��ه ع��ل��ى ف��ب��اٍق ص��ن��ف��اِن ال��ش��ع��ُر
األص��ي��ل ل��ل��ق��ري��ِض ع��م��ٌر ال��ده��ُر دارٌس وال َع��ص��ريٌّ ف��ي��ه م��ا
نَ��ب��ي��ل ل��م��ع��نً��ى أو ش��ري��ٍف ل��ف��ٍظ إل��ى ف��اع��م��د ه��و وم��ع��نً��ى ل��ف��ٌظ
ال��ُم��س��تَ��ِح��ي��ل ي��خ��لُ��ق خ��ي��اٍل ربَّ ُق��درٍة ذا ك��ن��َت م��ا إذا واخ��لُ��ْق
ُم��ن��ي��ل أو ج��ام��ٌد خ��ي��اٌل إالَّ ح��طَّ��ه��م أو ال��ق��اَل��َة َرَف��َع م��ا
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ِم��ي��ل أل��َف وارت��ف��َع��ت ب��ه��م ط��ارْت ن��اق��ًة ي��ص��ْف اإلِبْ��َل يَ��ِص��ِف م��ن
ال��َك��ِل��ي��ل ب��ع��د اإلك��ل��ي��َل َل��ِب��س م��ن م��ن��ُه��ُم ه��ل َع��ص��ِرك ب��ن��ي س��اِئ��ل
ال��م��ث��ي��ل ع��زي��ُز أم��ث��اٍل ص��وَّاُغ ام��رٌؤ ك��ال��م��ت��ن��ب��ي وأيُّ��ه��م
ج��ي��رزي��ل وال ل��َم��رت��ي��ن وم��ا ول��ي��التُ��ه م��وس��ى م��ا وال��ل��ه
َج��م��ي��ل م��ن أو ال��م��ج��ن��وِن ق��ي��ٍس م��ن ب��ال��ه��وى وال ��ع��ر ب��ال��شِّ أح��قُّ
َج��ل��ي��ل أو ُم��س��ت��ص��َغ��ر م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ي وأح��داثَ��ه ال��ح��بَّ روا ص��وَّ ق��د
ِج��ي��ل ك��ل وع��ل��ى ده��ٍر ك��ل ف��ي ش��ع��ره ُدم��ى ت��ب��َق��ى م��ن ت��ص��وي��َر

شوقي
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اهللا باسم

إذ كتبها؛ شتَّى يف للطبيعة مجاراًة لقراءته األذهاَن تهيِّئُ مقدمة من كتاٍب لكل بدَّ ال
مقدمة وللرَّبيع اطئ، الشَّ مقدمة وللبحر الشَفق، مقدمة وللَّيل الفجر، مَة مقدِّ للنَهار نقرأ

الحياة! مقدمة والحب الطيور،
الغايات. تلك أهمُّ لعلَّها بل ، الفنِّ غاياِت إحدى املجاراة تلك ولعل

هذه يقدِّم أن مطران خليل القطرين، شاعر الكبري، الصديَق سيدي سألُت هذا عىل
َصدر يف امُلدَرجة الشائقة بالِقطعة السؤال ذلك عىل أجاَب ما ورسعان القراء، إىل األوراَق
بعني الكتاب ِشعر إىل نَظر قد يكوَن أن بدَّ وال ولطفه، عطِفه عىل له فشكًرا فر، السِّ هذا
كل يتدبَّره أن يِجب ما الغوايل الِحكم من املقدمِة تلك يف فإن هذا، َخال وفيما الرىض،

ناعة. الصِّ لهذه ق متعشِّ

بني الشعراء وقف والتقليد، التقييد غباَر عر الشِّ عن ونَفض املايض، قيوَد الحارض افتكَّ ملا
بكل ورَمى وأساليبَها، وقواعَدها اللغَة نبذَ من فمنهم املعنى، وحريِة اللفظ حريِة َحريتني:
كلَّ مقيًِّدا شاء، ما فيه ُمغاليًا املعنى، إىل جهَده صارًفا الحائط، عرَض الفخم الرتاث ذلك
يلتِبس ما اللَّفظ من له ًا متخريِّ مخيِّلته، تستلَمح ما آخر تقيصِّ يف مبالًغا له، تسنَح آبدة
معاِنيهم، من أضَعفْت بما هؤالء من لنفِسها اللغة فثأَرت بقبيحه، وجميلُه بفصيحه عاميُّه
يِصح وهل جادَّتها، عن متنكِّبون عليها، ثائرون أنهم ِلما خيالهم؛ صور من وأفَسدت
أن املرء عىل مقيضٌّ ألنه الطريق؟ وَعرت إذا القَدم تثبت أو الراسم، قلُم اختلَّ إذا الرسم
بدَّ ال ثياٌب للمعاني فاللفُظ محدود، متناٍه بلفٍظ نفسه يف املتناهية غرِي املعاني عن يعربِّ
خرية؛ والسُّ ِحك للضَّ مدعاًة تصريَ لئال وَهيئتها؛ ألوانها بني والتوفيِق صنِعها إتقان من
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األفهاُم تظَفر ال وَرطانة اآلذان، سماعها عن تنبُو شنشنة هؤالء ِشعر من كثريٌ كان لذلك
منها. بيشءٍ

للَمعاني عالجوها ثم جماَلها، يُشوب مما سليمًة باللغة احتفظوا فإنهم اآلخرون؛ ا أمَّ
ال ألنه ذهنًا؛ يحرِّك وال عاطفًة يُهزُّ ال أجوَف شعرهم فكان قليًال، إالَّ يوفقوا فلم الجديدة،

الرأَس. يصدِّع ولكنه النائم؛ يوقظ الطَّبل كدرداب هناك، وال ُهنا
الذهن يف يجدِّد ال معنى وكلُّ الَفصيح، باللفظ الصحيح املعنى عن التعبريُ يِجب إنه
يكدِّر أو التقريب بوجِه املعنى ر يصوِّ لفٍظ وكل َسقيم، فهو سامية فكرًة أو نادرة صورًة
املعاني، ابتكاِر إىل حاجًة نكوُن ما ألحُّ اليوم ونحُن َعقيم، فهو الذِّهن يف ورة الصُّ صفاءَ
تتمىشَّ املحَدثني نوابغ من طائفًة أن عىل يالئُمها، بلفٍظ عنها والتعبرِي وجالئها، وتنسيِقها
الرقي. كفيل واملستقبل توفيق، أحسَن فيه وفقْت وقد السبيل، هذا يف بِشعرها اليوم

يف قوٌة هو وإنما األنبياء، من قائلوه وليس ماء، السَّ من يهِبط وحيًا الشعُر ليس
والزمان. املكان من حيٍِّز يف تدُخَل حتى القوَّة؛ هذه تَصوير عىل وقدرٌة والخيال، الشعور
وتَرفرف األبدية، الفنِّ مراقي إىل الشاعر نَفُس بهما تِطريُ جناحان والخيَال عور الشُّ

البسيطة. وجَه الطائر استرشاَف تستَرشفها الحياة، عىل بهما
يف وتزيد البَعيدة، مخابئها عىل وتدلُّ امُلظلمة، مكاِمنها تنري الحياِة شمُس والفن

الباِرصة. قوة من أعطيَت ما َقدر عىل العيوُن فتستجليها البارزة، ُصورها جمال
س تتنفَّ روٌح الشعَر وكأن بالطبيعة، الحياة وامتزَجت بالَحياة، الفنُّ امتزَج وقد
ِحَكمها، واستيعاب مغاِلقها، واستفتاح معاَلجتها، إىل النزوُل فوَجب الطبيعة، هذه عنه
ال أنه كما عر الشِّ يف كماَل وال رب، والصَّ الُجهد من فيه ما هذا ويف زخارفها، واسِتيضاح

شعًرا. وذلك فنٍّا هذا كان ما وإالَّ الفن، يف كماَل

أن وهو جَلل، أمر إىل التنبُّه من له بدَّ ال استقصاءٍ، نظرَة الحديث عر الشِّ يف يُمعن من إن
من اذِّ الشَّ العويص وراءَ الرتامي يف كُسونية السَّ املدنية مجاراة عىل عامل الحارض النشء
طرائِق إىل ويتقرَّب تينية، الالَّ املدنية يستَوحي ابق السَّ النشءُ كان بينما ومعانيها، خياِلها
إىل نفوسهم ونزعِة وغرائزهم بطبائعهم قيِّني الرشَّ أن شكَّ وال منها، عراء والشُّ رجالها
شكَّ ال منه، قِيص ما أقَىص تُدني حتى الحياة، بمعيار الحكمُة تزنه الذي الخيال، رشود
لتستقلَّ ودِمهم؛ َلحمهم إىل منها يحوِّلونه بما الالتينيَّة املدنية محاكاة إىل أقرُب بذلك أنهم
كسونية السَّ املدنيَّة أن اإلشارة بهذه املعنيُّون يجَهل وال شخصيتُهم، وتربز نفسيتُهم بذلك
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هللا باسم

عرب ثم فرنسا، يف نَشأ قد (romantisme) الخياِل يف مذهبَها وأن الالتينية، املَدنية بنُت
بيري، سان دي برناردان مبتدِعيه ألن إنكلرتا؛ إىل البحر رِكب ومنها أملانيا إىل الرَّين نهر
غوته إياه استوهبهم وقد قافيتني، نظم من هؤالء يف وما بريان، وشاتو روسو، جاك وجان
التحويل طبيعة لقوَّة به تفرَّدوا اآلخذين ولكن وغريهما، وشيل بريون أخذ وعنه العظيم،
سريَه متابًعا بِقي املذهَب هذا أن ر التطوُّ ُمدهشات ومن مبتِدعوه، كأنهم حتى نفوِسهم يف
وهوجو، وموسه، المارتني، فتناوله جديدة، بِصبغة ُمصطبًغا فرنسا َمهده إىل عاد حتى

نحوهم. نحا ومن
املذَهب ذلك اسِتقاء أن نرى لذلك سواها؛ ا عمَّ َميزة أمة لكل ولكن للفن، وطَن ال نعم،
يالِئمها بما الرشقيَّة، وحياِتنا طبائعنا عىل انطباًقا وأتمُّ منه، بالحاَجة أوىف َمنبعه من
اضطراُب عيبُه إنما شعًرا، الوضوح ويصُقل حثيثًا، الرقيُّ يجيء حتى معها، ويتفق
الحاِرضة األجيال من لُغِته ألهل الشاعر ينظم وإنما عيَشتنا، يف املألوف عن وبُعده معانيه

وامُلقبلة.

يف بهجتَها يجدِّد بما وأرضيَها خَلواتها، يف نفِيس به ألُروَض نظمته شعٌر فهذا وبعُد،
عر الشِّ هذا ويف فعيلَّ، أسأُت أو فيل أحسنُت فإن أتراحها، يف هموَمها يسلِّيها أو أفراحها،
له، شفيٌع اإلخالَص أنَّ غري عداء، الصُّ س وتنفُّ الحرية وذُهول الضعف تردُّد من فيه ما
ة خاصَّ الجمهور يَدي بني يطَرح وأن الناس، إىل بَقلبه يرِمي أن بؤًسا اعر بالشَّ وكفى
صواب عن ليُضلونه حتى امُلتَّهمة، والغايات امُلبهمة النيَّات ذوو عليه يُفسدها َدْخَلِته،

األمر. ويلُّ وهللا الشعُر، يُنظم هؤالء فلَغري وأمِسه، يومه يف دونه ويزهِّ ه، حسِّ

شيبوب خليل
١٩٢١ سنة أغسطس
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واحلياة النور

ال��ض��ي��اءَ وأه��َوى ال��ظ��الَم وأه��وى ال��م��س��اءَ وأح��ب ��ح��ى ال��ضُّ أح��ب
ال��بَ��ق��اءَ بَ��ق��ائ��ي م��ن يُ��ن��ازع��ن��ي ف��ي��ه ُروِح��َي تُ��رف��رُف ووق��تً��ا
س��اءَ ِس��يءَ وم��ا َس��رَّ ُس��رَّ ف��م��ا َك��أوق��ات��ه��ا ال��ح��ي��اِة م��ع��ان��ي

∗∗∗
م��اءَ ��َق تَ��دفَّ ع��ق��ي��ٍق ك��ن��ب��ِع الح��ت ال��ن��وَر أرس��َل��ِت ال��ش��م��ُس إذا
وال��ه��واءَ ال��َف��ض��ا ي��س��ِق��ي ال��َك��وِن ع��ل��ى وُص��بَّ أُذي��َب ك��ِت��ب��ٍر وس��اَل
إن��اءَ ل��ه��ن ال��خ��دود ح��ِس��ب��َت ال��ع��ذارى ُدم��وِع م��ث��ل تَ��رق��َرَق
��ن��اءَ ال��سَّ ويُ��ن��ي��ر َس��نً��ى ي��ذوُب ل��ج��ي��ٌن إالَّ ال��ل��ي��ِل ف��ي ال��ب��دُر وم��ا
أض��اءَ وج��ٍه ك��لِّ ع��ن وأس��ف��رَن ال��ح��داَد َل��ِب��س��ن ال��ح��س��اَن ك��أَنَّ
ال��ذك��اءَ أض��اَع ك��َع��ق��ٍل ب��ه��ي��ًم��ا ال��س��واُد ق��اَم ال��ل��ي��ُل خ��يَّ��م وإن
َح��ي��اءَ أوُج��َه��ُه��نَّ وس��تَّ��رَن ��ع��وَر ال��شُّ ن��ش��رَن ال��غ��وان��ي ك��أنَّ
ذك��اءَ ال��ع��ق��ي��َق دَع��ون��ا ون��ح��ُن يَ��س��ي��ُل ع��ق��ي��ٌق ��ب��اح ال��صَّ ف��ش��م��ُس
ص��ف��اءَ ال��ل��ج��ي��ِن نُ��ور ي��ألل��ئُ ل��ذاك ل��ج��ي��ٌن ال��ظ��الِم وب��دُر
يَ��ت��راءى ل��ن��ا ت��راءَت م��ا إذا َف��ن��اء إالَّ ال��دُج��نَّ��ُة ول��ي��س
ام��ت��راءَ إالَّ ال��ُع��م��ر ف��ي وال��ل��ي��ل وال��ص��ب��ح وال��ب��در ال��ش��م��س ق��ولُ��ن��ا وم��ا

∗∗∗



األول الفجر

ض��ي��اءَ وط��وًرا ظ��الًم��ا ط��وًرا ـ��َك ك��ذِل��ـ َل��تُ��ق��َض��ى ال��ح��ي��اة وإن
َه��ن��اءَ ت��َراه��ا وع��ي��ٍن ش��ق��اءً ت��راه��ا ع��ي��ٍن غ��ي��ُر اخ��تَ��َل��َف��ْت وم��ا
م��س��اءَ وذاك ص��ب��اًح��ا رآُه ف��ه��ذا ال��ح��ي��اُة إالَّ ال��نُّ��وُر وم��ا

١٩١٢ سنة يوليو ١١
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أمنية

… أ … أ إىل:

زاِه��رة أُنُ��ٍف روض��ٍة ف��ي ـ��َي َق��ل��ب��ـ وح��ب��ي��ب��َة ل��ي��تَ��ن��ي أال
ال��ع��اِط��رة أن��ف��اَس��ه��ا وأن��ُش��ُق ب��ال��ذِّراِع أُط��وُِّق��ه��ا ف��ن��م��ش��ي
ن��اِظ��رة َع��ي��ِن��ه��ا إل��ى وَع��ي��ن��ي ل��ج��ن��ٍب ج��ن��بً��ا ك��ذل��َك ن��س��ي��ُر
��اح��رة ال��سَّ آي��ات��ه��ا أْك��ب��َر ـ��ِة ـَ ل��ل��طَّ��ب��ي��ع�� َوج��ه��ه��ا ف��ي ُ ف��أق��رأ
ال��ن��اض��رة األغ��ُص��ن تُ��ه��ا ِم��َظ��الَّ ه��ام��اِت��ن��ا ف��وق م��ن وت��ع��ُق��د
ال��طَّ��اِئ��رة َع��ص��اِف��ي��ره ب��ص��وت م��س��ت��أِن��َس��ي��ن ال��َم��ْرج ف��ي ون��ل��ع��ُب
ف��اِخ��رة ب��تَ��ْق��ِب��ي��ل��ه��ا وه��ي ال��زَّه��راُت أذي��اَل��ه��ا ت��ق��ب��ُل
ال��م��اِه��رة أن��ام��لُ��ه��ا وتَ��ج��ن��ي ل��ط��ًف��ا األزاه��َر َه��ذي ت��داِع��ُب
ال��زاِه��رة ه��اَم��ِت��ه��ا ل��تَ��ك��ل��ي��ل ص��ف��وًف��ا ص��ف��وًف��ا م��ن��ه��ا وت��ص��نَ��ُع
ن��اث��َرة ج��م��َع��ه��ا ن��اظ��م��ًة َك وه��ن��ا ه��ن��ا م��ن ف��ت��ع��ِق��ص��ه��ا
ال��س��اف��َرة األن��ج��ُم ج��وِّه��ا ف��ي ـ��ُق ت��ت��ألَّ��ـ ك��م��ا إل��يَّ وت��رن��و
ال��ب��اِه��رة ��ة ال��َغ��ضَّ م��ح��اِس��نَ��ه��ا وم��ال��ي وأه��ل��ي ب��روح��ي ف��أف��ِدي
ال��طَّ��اِه��رة ي��ُده��ا وتُ��ط��ع��م��ن��ي ال��ُغ��ص��ون ث��م��اِر ب��ع��َض وت��ق��ِط��ُف
ال��ف��ائ��رة ال��ُج��َرِع م��ن أُك��فِّ ـْ ال�� ف��ي نَ��ش��َرب ال��نَّ��ب��ع إل��ى ون��أت��ي
ص��اِدَرة واردٍة ُك��ل ع��ن ُث نَ��تَ��ح��دَّ ال��ح��ص��ى ف��وق ون��ج��ل��ُس
اِئ��رة ال��دَّ أف��الَك��ه��ا ون��رق��ُب ال��س��م��اءِ ن��ج��وَم ن��رع��ى ال��ل��ي��ِل وف��ي
��اه��رة ال��سَّ أرواِح��ن��ا ب��أْع��م��اِق َق��ه وخ��الَّ ال��غ��راَم نُ��ن��اِج��ي



األول الفجر

ال��ف��اِت��رة ��ِت��ه��ا أش��عَّ ب��نُ��ور ص��ب��اٍح ك��لَّ ��م��ُس ال��شَّ تُ��ب��ارك��ن��ا
ال��ع��اط��رة ال��نُّ��ُس��ُم ف��تُ��ن��ِع��ُش��ن��ا ال��ه��واءَ ال��ف��ؤاِد م��لءَ ونَ��ن��ش��ُق
ال��نَّ��اِف��رة ال��ظ��ب��ي��ُة ف��تُ��ؤنِ��س��ن��ي ب��ق��رب��ي وت��ج��يءُ ل��ي وت��ب��ِس��م
… … … … … … … …
ال��ن��اِدرة ال��ح��رَُّة وُدرَّتُ��ه��ا ال��ح��ي��اِة ع��ق��د ف��ري��دُة س��ع��اُد
واآلِخ��َرة ب��دن��ي��اي س��َم��ح��ُت «أم��ن��ي��ت��ي» ب��ع��ُض ل��ي تَ��مَّ إذا

١٩١٢ سنة نوفمرب ٢٢

24



بسمة

ال��غ��ي��وم ت��ُح��ف ب��ه��ا ك��ش��م��ٍس ِد ��و ال��سُّ ال��ُح��ل��ِل ف��ي ال��ح��ب��ي��َب أرأي��َت
ال��ن��ع��ي��م وه��نَّ ال��ِح��م��ى س��ع��ُد ه��ي ِل��داٍت ب��ي��ن ال��ِح��داِد ث��ي��اِب ف��ي
َوس��ي��م ُص��ب��ٌح وج��ه��ُه��نَّ ن��اع��م خ��ي��ُزراٍن ع��ن ي��م��س��َن خ��اط��راٍت
ال��نُّ��ج��وم وه��نَّ ب��ه��ا ب��دٌر ه��ي ص��ف��اءً ��م��اءِ ال��سَّ م��ث��ِل ري��اٍض ف��ي
ال��نَّ��س��ي��م ال��ُغ��ص��وَن رنَّ��ح ِم��ث��ل��م��ا َم��رَّت ح��ي��ن ب��َل��ح��ِظ��ه��ا رنَّ��ح��ت��ن��ي
نَ��ظ��ي��ُم ع��ق��ٌد ال��لِّ��ث��اِت ف��ك��أنَّ وَع��ق��ي��ٍق آلل��ٍئ ع��ن بَ��َس��َم��ْت
ال��ت��س��ل��ي��ُم رم��َزه��ا ك��اَن إن ِب ال��م��ح��بُ��و َف��ِم م��ن اب��ت��س��ام��ًة أل��ذَّ م��ا
ال��َم��ح��روم ال��م��خ��يَّ��ُب ي��راه ـ��ِر ال��ُع��م��ـ َم��ش��رق ف��ي اآلم��ال َف��ج��ر ه��ي
يَ��ه��ي��ُم ال��ف��ؤاُد ب��ه ِح��بٍّ ثَ��غ��ر ع��ن��ه ش��فَّ ق��د ال��ف��ؤاد ن��وُر ِه��ي
َق��دي��م س��رٌّ ال��غ��رام وس��رُّ ـ��ِب ال��ق��ل��ـ ف��ي ال��ن��ور ط��ف��رُة ال��ح��بُّ إن��م��ا
بَ��ه��ي��م ل��ي��ٌل وال��ح��ي��اُة «بَ��س��م��ٌة» ف��ي��ه ��ع��ِد ال��سَّ م��ط��ل��ُع ال��ُع��م��ُر وك��ذا

١٩١٢ سنة ديسمرب ٨





ثالثالقمرين

بدران. عبده الكبري الكاتب نَجل بدران، حبيب تنصري يف

ال��َف��رق��د َه��ام��ة ع��ل��ى وت��اًج��ا ال��ق��َم��ري��ن ث��ال��َث أي��ا ح��ب��ي��ُب
ال��َم��ول��د ف��ي آدَم خ��ط��ي��ئ��َة ��ل��وَك ح��مَّ وإن ط��ه��وًرا ُول��دَت
ال��َع��س��ج��د م��ن أن��َق��ى وِج��س��ُم��ك نُ��وٍر ك��لِّ م��ن أط��ه��ُر وروُح��ك
��ِدي ال��صَّ ال��ف��ؤاد وريَّ��ا ذك��رى ُع ال��ت��ط��وُّ ف��ه��ذا ��روك ن��صَّ ل��ئ��ْن
وال��ُم��ف��ت��ِدي ف��ادي��ك ونُ��ك��رُم ِع��ي��س��ى ف��داي��َة ف��ي��ه ن��ع��يِّ��ُد
غ��د ك��لِّ ف��ج��َر بَ��ح��ره��ا م��ن ـ��َع��ُث تُ��ب��ـ ��م��س ك��ال��شَّ ال��م��اءِ م��ن بُ��ِع��ث��َت
ب��األزيَ��د ال��ح��س��ن م��ن وُف��زَت بَ��ه��ج��ًة ب��ه��ج��ٍة ع��ل��ى وزدَت
ن��ِدي ن��ق��يٍّ ب��ث��غ��ٍر وق��ام ح��ي��اءٍ ِغ��بَّ ال��زَّه��ُر َع��بَ��َق ك��م��ا
ب��األرَغ��د ال��ع��ي��ِش ف��ي ُ تُ��ه��نَّ��أ َح��ب��ي��بً��ا ال��ُق��ل��وب ح��ب��ي��َب ي��ا ف��ُدْم
وال��م��ح��ت��د األَص��ل ط��يِّ��َب ي��ا ِل ال��رِّج��ا ِخ��ي��اِر ب��ي��ن ُ وت��ن��َش��أ

١٩١٢ سنة ديسمرب ١٥





قرنفل زهرة

وم��س��بِّ��َح��ا م��ه��لِّ��ًال ال��ج��م��اِل ط��ي��ُر َغ��دا ف��ي��ه��ا روض��ٌة أن��ِك آم��ن��ُت
ف��تَّ��ح��ا ال��ق��رن��ف��ل زه��ُر رأِس��ه ف��ي ال��ذي ال��رَّط��ُب ُغ��ص��نُ��ه��ا ق��واُم��ك ه��ذا





دمعة
إبراهيم شاكر املرحوم الصبا رفيق عىل

ال��ُح��َل��ى ُع��ي��ون م��ن��ه ف��َع��ِط��َل��ت ال��ُع��ال َف��رع إب��راه��ي��م اب��ُن راح
أق��ب��ال ن��اِع��ٌم رخ��ٌص وال��ع��م��ُر ��ٌة غ��ضَّ ال��ص��ب��ا وأي��ام م��اَت
بُ��ل��بُ��ال ف��ق��َدت ق��د س��واِج��ٌع َح��م��اَم��اتُ��ه ال��دَّوح وف��ي م��اَت
َغ��ال ل��ِس��واه َرخ��ي��ًص��ا دم��ًع��ا ال��نَّ��َدى ع��ل��ي��ه وت��س��تَ��ب��ِك��ي تَ��ب��ك��ي
ي��ذبُ��ال أن ع��زَّ ُغ��ص��ٍن ل��م��وِت ذاب��ٌل روض��ِت��ه ف��ي ال��ُغ��ص��ن
أج��َف��ال ��ن��ا ال��سَّ م��وَّاُر وال��نَّ��ج��ُم ش��اح��ٌب ��ي��ا ال��ضِّ م��رب��دُّ واألُف��ق
ال��ِب��َل��ى ف��ي َغ��دا ب��دٍر ع��ن يَ��س��أُل ب��أب��راِج��ه ��اٌل رحَّ وال��ب��دُر
َم��ن��ِزال أرواُح��ن��ا ل��ه ك��ان��ْت أن ب��ع��د ال��ثَّ��رى ب��ط��ِن ف��ي أُن��زَل
َخ��ال م��ن��ه األن��س َم��غ��ن��ى وال��ي��وَم إي��ن��اُس��ه ال��ه��مِّ ُم��زي��َل ك��ان
َس��ال ف��ؤاٌد م��نَّ��ا م��ا وال��ل��ه ك��ارًه��ا ُودِّن��ا ل��س��ال��ي ق��ول��وا
ال��م��ح��ِف��ال ص��وتُ��ك ي��ش��ُج��و ك��ان ق��د م��ح��ف��ٍل ف��ي ال��رُّف��ق��ِة م��ط��رَب ي��ا
ال��م��ب��ت��َل��ى ال��ع��اش��ُق ويَ��ش��َق��ى يُ��ش��َف��ى ب��ه دواءٌ ل��ل��داءِ ص��وتُ��ك
ال��ط��َل��ى ِب��ي��َض ال��ل��ي��الُت ب��ه��ا ك��ان��ْت وَق��د م��ن��ه ِل��ي��ل» «ي��ا ع��ل��ى َل��ه��ِف��ي
أُم��ه��ال ل��و ال��َخ��ي��ر غ��زي��َر ب��دا ال��ذي وه��و ُع��م��ِرك ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
َم��ن��دال1 س��اط��ع��ٌة أوص��اُف��ه��ا ال��رَّج��ا ب��ن��ِت روح��َك ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ع��ل��ى ل��ه��ِف��ي ش��اك��ُر ي��ا ع��ل��ِم��ك ع��ل��ى ل��ه��ِف��ي ع��ق��ِل��ك ع��ل��ى ل��ه��ِف��ي
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س��ل��س��ال أغ��راَس��ه��ا ال��نُّ��ه��ى ت��س��ِق��ي دوح��اتُ��ه ال��ص��در ب��روِض ع��ل��م
ال��َف��ال ُرْح��ُب ت��ح��وي��ه ال وال��بَ��ح��ُر ِض��ي��ق��ه ف��ي ال��ق��ب��ُر ح��واه��ا ك��ي��َف
ع��ط��ال ق��د ��ة وال��رِّقَّ وال��لُّ��ط��ُف يُ��تِّ��م��ا ق��د وال��م��ع��روُف ال��َف��ض��ُل
أس��بَ��ال دم��َع��ه ع��ن��ك��م ف��ال��َف��ج��ُر َم��دم��ًع��ا تُ��س��ِب��ل��وا ال أه��َل��ه ي��ا
أع��َوال ق��د ف��ال��غ��ي��ُث تُ��ْع��ِول��وا ال اب��ٌة ن��دَّ ف��ال��ط��ي��ُر ت��ن��ُدب��وا ال

١٩١٣ سنة يناير ٣

هوامش

ِطيبًا. فائحٌة أي: (1)
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الليل

َح��ي��ات��ي وض��اَع��ْت َص��ب��وت��ي ذه��بَ��ْت وال��ح��َس��رات األم��راِض ب��ي��َن أن��ا
َم��م��ات��ي ف��ي راح��ِت��ي أنَّ ع��ال��ًم��ا ي��أٍس دع��وَة ال��م��م��اَت دع��وُت َك��م
َش��َك��ات��ي يُ��ج��ي��ب م��ن ل��ي��س ش��اك��يً��ا َدم��ع��ي يُ��ك��ف��ك��ُف م��ن ل��ي��س ب��اك��يً��ا
ال��ع��بَ��رات م��ع ذائ��بً��ا وج��َرى ت��الَش��ى ح��ت��ى ال��َخ��ف��وُق ق��ل��ب��ي رقَّ
وال��زَف��رات ال��نَّ��ح��ي��ب ف��ي ب��ه��ا ًف��ا َم��ق��ذُو ��ع��ي��ف��ُة ال��ضَّ ُم��ه��ج��ت��ي وَق��َض��ْت
ُم��ق��ِوي��ات أض��ال��ٍع ف��ي ُم��ق��ويً��ا وف��ؤاًدا َق��ض��ْت ُم��ه��ج��ًة ف��ارَح��م��وا

∗∗∗
ال��ع��اِط��ف��ات م��ن خ��اٍل ف��ؤاٍد ف��ي ع��ج��ي��ٍب س��رٍّ م��ث��ُل ال��لَّ��ي��ل ف��ي أن��ا
ه��اِدئ��ات ب��أن��ف��ٍس ن��ي��اٍم ـ��ن ب��يْ��ـ م��ض��ط��رٌب س��ه��راُن وح��دي أن��ا
ُرف��اِت بَ��وال��ي ب��ه أح��اَط��ت ق��د رح��ي��ٍب َرم��ٍس ج��وِف ف��ي ك��ط��ري��ٍح
ال��ظُّ��ل��م��اِت َح��وال��ك ف��ي م��ؤنِ��ًس��ا رج��اءٍ ش��ع��اُع وال ُظ��ل��م��اٌت
َوف��ات��ي ي��وَم إل��يَّ تُ��دن��ي ُق��م��َت ح��ظِّ��ي ِم��رآُة أن��ت ال��ل��ي��ُل أي��ه��ا
َح��ي��ات��ي َس��ِئ��م��ُت ق��د ال��ح��ظِّ ت��اِع��ُس ف��إن��ي َظ��الُم ي��ا ال��م��وُت ح��بَّ��ذا





القرب

��م��ا ال��سَّ ط��اوَل ق��د األرض ف��ي ج��َدٌث ل��ه ال��ِح��م��ى ج��ان��ب م��ن ال��تَّ��لِّ ذاك َس��ف��ح ع��ل��ى
وأع��َظ��م��ا ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر م��ن أَج��لَّ َح��وى وق��د ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ِر ع��ل��ى ُم��ط��لٌّ
ُم��ع��ن��دم��ا دم��ًع��ا ال��ص��ب��ُح ع��ل��ي��ه وي��ب��ِك��ي م��ط��ل��ٍع ك��ل ف��ي ��م��س ال��شَّ ن��وُر ي��ح��يِّ��ي��ه
وأن��ُج��م��ا ع��ل��ي��ه أق��م��اًرا ف��يُ��ط��ِل��ع ٌع م��روَّ وه��و ال��ل��ي��ُل ع��ل��ي��ه وي��ح��نُ��و
ت��ألُّ��م��ا ش��اك��ي��ات ل��دي��ه ح��زانَ��ى ك��أن��ه��ا َوه��ي األش��ج��اُر ب��ه أح��اَط��ت
��م��ا ت��ب��سَّ ال��ُغ��ص��ون ف��ي ش��ع��اٌع م��ا إذا وج��ُه��ه ي��ع��ِب��ُس ال��ظ��لَّ إل��ي��ه ت��م��دُّ
م��أت��م��ا ت��ع��ِق��د ال��ُغ��ص��ن ف��وق ه��وات��ف ح��م��ائ��ٌم وَش��ج��ًوا نَ��دبً��ا وتُ��ؤن��س��ه��ا
��م��ا م��ت��رحِّ ض��ارًع��ا ح��زنً��ا ويُ��ط��ِرق دم��ع��ًة ف��ي��س��ُك��ب ال��غ��اِدي ب��ه ي��م��ر
ت��ض��رُّم��ا ��ت��ي��ه دفَّ تُ��ذِك��ي ال��ي��أس إل��ى نَ��زع��ٌة ال��َج��وان��ح ب��ي��ن وم��ا يَ��س��ي��ُر
وأيِّ��م��ا ي��ت��ام��ى أش��َق��ى ب��ِم��ي��ت��ت��ه م��ث��َل��ه ال��ل��ه ي��خ��لُ��ق ل��م وال��ٍد ع��ل��ى

∗∗∗
م��ي��تَّ��م��ا م��رَّت��ي��ن أض��ح��ى ب��م��وت��َك م��ي��تَّ��ٍم ك��لَّ ال��ي��ت��م تُ��ن��س��ي ك��ن��َت أب��ي
��م��ا ُم��ق��سَّ راح ُرح��َت ف��ل��م��ا وح��ي��ًدا م��ل��ك��تَ��ه ح��ت��ى ال��م��ع��روف ف��ي ��ع��َت ت��وسَّ
��م��ا ال��م��ف��خَّ ال��ُم��س��ت��ح��بَّ األب��رَّ وك��ن��َت وال��نُّ��ه��ى وال��ق��ل��ِب ال��ع��ق��ِل ك��ب��ي��َر وك��ن��ت
��م��ا ال��م��ي��مَّ األري��ح��يَّ األَب��يَّ وك��ن��َت وال��ِح��َج��ا وال��دِّي��ن ال��ن��ف��ِس ط��ه��وَر وك��ن��َت
م��س��لِّ��م��ا ال��ك��ري��ِم ال��َق��ب��ر ع��ل��ى َع��ل��ي��ًال َس��رى وق��د ال��ن��س��ي��م يُ��روي��ه��ا ش��م��ائ��ُل

∗∗∗
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م��ت��ه��دِّم��ا خ��اِويً��ا ِج��س��ًم��ا أج��رِّر ب��اه��تً��ا ال��روح واه��َي ت��ران��ي ل��و أب��ي
وح��طَّ��م��ا واس��ت��ب��دَّ أص��َل��ى ث��ار إذا ق��ات��ٌل وال��داءُ ال��داءُ ق��ل��ب��ي ي��ق��طِّ��ُع
أُف��ِع��م��ا ب��ال��َم��ص��ائ��ب وق��ل��ب��ي وأغ��دو ب��ُه��م��وم��ه ُم��ف��ع��ٌم وَص��دري أروُح
��م��ا ت��ج��سَّ وي��أًس��ا َه��وًال إذن رأي��َت روَح��ه ال��ص��دُر يَ��ن��ف��ُث تَ��ران��ي ل��و ن��ع��م
م��غ��نَ��م��ا وال��ن��ه��اي��َة أج��ًرا ال��تُّ��رَب ن��َرى ل��ك��ي م��ًع��ا ُم��ت��ن��ا ُم��تَّ ل��م��ا ف��ل��ي��تَ��ك
أس��َل��م��ا األرِض إل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي وج��س��ُم��ك أم��ي��ن��ًة ال��س��م��اءِ ف��ي روٌح ل��ك غ��َدْت
��م��ا ال��سَّ م��ن ووي��ل��ي ال��دُّن��ي��ا م��ن ف��وي��ِل��ي م��ولَّ��ٌه وت��ل��ك َه��ذا ع��ل��ى وإن��ي

∗∗∗
ُم��ت��ل��ثِّ��م��ا ب��ال��رَّدى َم��يْ��تً��ا ج��م��اَل��ك ب��ه أَرى إل��يَّ َرس��ًم��ا أرس��ل��وا ل��ق��د
ُح��وَّم��ا ال��م��ف��اِرق ح��وَل ل��واح��ُظ��ه��م األس��ى ت��ب��َع��ُث أح��ب��ابُ��ن��ا ب��ه أط��اَف
وت��أَلُّ��م��ا أًس��ى م��ن ُوج��وًم��ا ع��ل��ي��َك ق��ل��بَ��ه ال��ص��دُر ي��م��ِس��ك ال رأي��تُ��ه��ُم
م��ح��تَّ��م��ا ال��ِف��راق ص��ار وق��د َش��ع��اًع��ا ل��بُّ��ه��ا ط��ار ال��ت��ي ��ع��ر ال��شَّ وم��ن��ش��ورة
ت��ت��ك��لَّ��م��ا ل��ن ��م��ت ال��صَّ َم��ه��ي��ُب وأن��ت ج��اِئ��ر وال��م��وُت ال��م��وَت ت��س��ت��ج��ي��ُر غ��دْت

∗∗∗
ُم��ظ��ل��م��ا ال��ل��ون ح��ال��َك ُع��م��ري ال��ي��وم أرى ف��إن��ن��ي ع��ل��ي��ه ك��نَّ��ا م��ا أي��ن أب��ي،
أق��تَ��م��ا ال��ل��ي��ل م��ن ش��ي��ئً��ا أرى ول��ك��ْن دًج��ى أرى ول��س��ُت ُص��ب��ًح��ا أرى ول��س��ُت
م��خ��يَّ��م��ا ب��ال��ُخ��ط��وب ُش��ح��وبً��ا ع��ل��ي��ه ض��اربً��ا وال��وي��ُل ال��ه��وُل ف��ي��ه تَ��ك��اثَ��ر
م��رتَ��م��ى ت��ق��اذف ن��ي��راٍن م��ث��ُل ب��ه ُع��ي��ونُ��ه��ا ُح��وًال األش��ب��اُح ت��ط��اي��َرت
َدم��ا ن��اُره��ا أك��ن��اِف��ه ع��ل��ى أس��ال��ْت أربَ��د وال��ج��وُّ ال��ج��وِّ ق��ل��ُب ت��رج��َرج
وأع��َظ��م��ا ع��َرف��ُت ال��الئ��ي م��ن أش��دَّ ب��م��َص��ائ��ٍب ام��رٌؤ يُ��م��َن ل��م ل��َع��م��رك

∗∗∗
ال��م��ي��تَّ��م��ا ال��م��س��ت��م��ي��َت ه��ذا وتُ��س��ع��ُد ل��وع��ًة ت��ط��ف��ئُ ق��ب��ُر ي��ا وق��ف��ًة أال
��م��ا ت��رحُّ ي��ح��نَّ ح��ت��ى ال��ث��رى وأَس��ِق��ي ��ًع��ا ت��ف��جُّ ال��م��ق��ل��ت��ي��ن س��واَد أُذي��ب
م��ك��رَّم��ا َض��ي��ًف��ا ف��ي��ه أن��زلُ��وه وق��د ح��الُ��ه ك��ي��َف وال��دي ع��ن وأس��أَل��ه
ويُ��ه��َض��م��ا يُ��ض��اَع ال أن ل��ه ��ا وح��قٍّ ب��َض��ي��ِف��ه ول��ط��ًف��ا ِرف��ًق��ا وأس��أَل��ه
وس��لَّ��م��ا ص��لَّ��ى ال��ع��رش إل��ُه ع��ل��ي��َك ول��ي��ل��ٍة ي��وٍم ك��ل ف��ي ق��ب��َره أي��ا
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الفرير. بمدارس العربية اللغة مفتش اسطفان، توما األخ الكريم، سيدي إىل

ال��ق��ط��ُر ان��ق��َط��ع أب��ي��اِت��ن��ا وع��ن ظ��ِم��ئ��ن��ا وال��ذِّك��ُر ال��م��واع��ي��ُد أي��ن ال��وَرى إل��َه
َق��ب��ر ل��ن��ا وه��و األم��واُت ب��ه ك��أَن��ا ��ُه أسُّ وان��ه��دَّ ال��ك��وُن ه��ذا ش��اَخ ل��ق��د
ال��ُح��م��ُر أش��ع��ت��ه��ا ُص��ف��ًرا أص��ب��َح��ْت وق��د ن��وُره��ا اإلل��ه��يُّ ال��ش��م��ُس ت��ن��كَّ��رِت
ال��بَ��در غ��ِض��ب ش��رِّن��ا م��ن ف��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا ض��ي��اءَه يُ��خ��ِف��ي ك��اد ق��د ال��دُّج��ى وب��در
��در ال��صَّ ِس��ح��ره م��ن ي��ه��ت��زُّ ن��ظ��ٌر وال ��ه غ��مَّ ال��ق��ل��ِب ع��ن ي��ج��لُ��و م��ب��س��ٌم ف��ال
ال��تِّ��ب��ر ان��دَف��ق ن��وره م��ن ش��َف��ٌق وال ��ذا ال��شَّ ط��يِّ��ب ب��رده��ا ف��ي ن��س��ٌم وال
درُّ أن��ج��ُم��ه ال��طَّ��وق م��ن��اَر تُ��ن��ي��ر ب��ارٍق ل��م��ُع َخ��ي��ط��ه��ا ف��ي أُُص��ٌل وال
ُك��در م��الم��ُح��ه إالَّ ك��وك��ٌب وال وأج��َف��ل��ت ال��ن��ج��وم أمُّ ارت��ج��َف��ت ب��ل��ى
ال��بَ��ح��ر وي��ب��ت��ل��ُع ف��ي��واِري��ه ب��ه ل��يَ��رت��م��ي ال��خ��ض��مِّ ال��ب��ح��ر إل��ى ي��س��ي��ُر

∗∗∗
��ْزر ال��شَّ ال��ن��ظ��ُر َك��ون��ن��ا ع��ن ب��ه��ا يُ��َردُّ ِع��ن��اي��ٍة م��ن ن��ظ��رٌة ه��ل ال��ورى إل��َه
وال��طُّ��ه��ر ��ُف ال��ت��ع��فُّ م��اَت وق��د ت��ن��اَه��ت وال��َخ��ن��ا وال��غ��شَّ ال��ل��ؤَم أن ت��َر أل��م
��ف��ر ال��سَّ ب��ه يَ��س��ت��ن��ي��ر ض��ي��اءٌ ف��أي��َن س��اَف��روا ك��ون��ك تَ��ي��ه��اءِ ف��ي ع��ب��اُدك
ال��َغ��در أوداِج��ه م��لءُ إالَّ ق��ل��َب ف��ال ب��ِج��س��م��ه��م ال��م��خ��زي��ات ُس��م��وُم ��ت ت��م��شَّ
ُك��ث��ر ف��ض��ائ��ل��ه َم��ن ق��ل��ي��ًال ول��ي��س ف��ض��لُ��ه ت��ك��اثَ��ر ج��اًه��ا أق��لُّ��ه��ُم
��ر ال��شَّ يَ��ص��ح��ب��ه ال��ع��زَّ ك��أنَّ م��ق��اًم��ا أَج��لُّ��ه��م ف��ع��ًال ال��ن��اِس ش��رَّ وأص��ب��َح
��ر ال��ضُّ ول��ل��م��ؤم��ِن ال��نُّ��ع��َم��ى ف��ِل��ل��ج��اح��د وم��ؤم��ٌن ُج��ح��وٍد ذو إالَّ ال��ن��اس وم��ا
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الُحسن

وال��ِب��ش��ر ال��بَ��ش��اش��ُة ع��ل��ي��ه��ن ت��رفُّ ص��ب��اح��ًة ��ب��اح ك��ال��صَّ ن��س��اءً رأي��ُت
ال��َف��ج��ر ال��َم��ش��رق ف��ي ال��ل��ي��ل ع��م��وَد ي��ُش��قُّ ك��أن��م��ا اله��ي��اٍت ِخ��ف��اًف��ا َم��ش��ي��َن
ي��ف��تَ��رُّ األُق��ح��وان��ة ب��ث��غ��ر وُرح��َن ن��اِع��ًم��ا ال��خ��ي��ُزران��ة ِب��ق��دِّ وِم��س��َن
��ح��ُر وال��سِّ ال��ح��بُّ أج��ف��اِن��ه��ا ف��ي ت��رق��رَق ب��ن��واِع��ٍس ال��ِح��م��ى ف��ت��ي��اَن وغ��ازل��ن
ال��يُ��س��ر ذَه��ب إذا ُع��دم ل��ذي وي��س��ًرا بَ��ل��س��ًم��ا ال��م��ق��طَّ��ِع ل��ل��ق��ل��ِب ُك��نَّ ل��ق��د
نُ��ك��ر وال ه��ن��اك ُع��رٌف ف��ال ونِ��م��ن ُم��ه��ي��ن��ًم��ا ال��ن��س��ي��ُم م��رَّ ك��م��ا م��ررَن
… ال��زه��ر! ي��ذبُ��ل ه��ك��ذا … تُ��رابً��ا وص��رن ِط��ي��ب��ه ي��ن��ش��رَن ك��نَّ ع��ب��ي��ٌر وزاَل
َزج��ر يُ��ن��ه��ِن��ه��ُه ال ُق��حٌّ ال��م��وت م��ن ق��ان��ٌص ع��ل��ي��ه��نَّ يَ��ش��َف��ق ول��م ذَه��ب��َن
ال��غ��رُّ وال��ُخ��ل��ُق األرواُح ه��ذه وم��ا ق��ل��بُ��ه��ا ي��خ��ِف��ق األج��س��اُم ه��ذِه ف��م��ا

القوة

ال��ذُّع��ر ي��ُروع��ه��ُم ال ب��أًس��ا ال��طَّ��ود م��ن ك��أنَّ��ه��م ال��ح��روِب أب��ط��اَل وأب��ص��رُت
وال��َوع��ر ��ه��ُل ال��سَّ ي��أَم��ِن ل��م أغ��َم��دوا وإن م��م��ال��ٌك ط��اح��ْت ب��ال��س��ي��ف َض��رب��وا إذا
ال��ُح��م��ر ع��ي��ون��ه��ُم راَع��ت ح��دَّق��وا وإن ال��دُّج��ى ف��ي ال��ب��رُق ف��م��ا َش��ْزًرا ن��َظ��روا وإن
ال��نَّ��س��ر ان��ح��َدر ك��م��ا أو ص��خ��ٌر ان��ح��طَّ ك��م��ا وُج��ن��دل��وا َس��ري��ًع��ا م��ال��وا ول��ك��نَّ��ه��م

الذكاء

ال��َف��خ��ر ل��ه��م واس��ت��وى وَف��ه��ًم��ا ذك��اءً ل��ح��ُظ��ه��م ��َب ت��ل��هَّ ش��ب��انً��ا وأب��َص��رُت
ال��َخ��م��ر م��ن��ه��م ت��نَ��ل ل��م ك��ب��اًرا ف��داُم��وا ُك��روم��ه��ا ب��ن��َت ال��ع��ل��ي��اء وع��اَط��ت��ه��ُم
وال��َق��ْدر ��ي��ُت ال��صِّ ب��ه ي��ع��لُ��و ن��ًه��ى ب��َوْري ورف��ع��ًة ض��ي��اءً ��ع��َرى ال��شِّ ن��اه��زوا ه��م
ال��دَّه��ر ي��ع��َج��ُب ن��ف��ِس��ه م��ن ب��أم��ث��اِل��ه��م وه��ك��ذا ع��ج��بً��ا ال��ده��ر ث��غ��ُر ت��ض��اَح��ك
ال��َق��ب��ر ف��واَراه��ُم ال��بَ��ل��وى إل��ى س��راًع��ا ت��َق��ه��ق��روا أن ي��ل��ب��ثُ��وا ل��م ول��ك��ن��ه��م

∗∗∗
َم��رُّوا وإن��ه��ُم ذاق��وا وإن��ه��ُم رأوا وإن��ه��ُم ج��اءوا إنَّ��ه��م أََال
ال��ذِّك��ر ُده ي��ردِّ ش��يءٍ س��وى ذك��اءٍ وِم��ن ُق��وٍة وِم��ن ُح��س��ٍن م��ن ي��ب��َق ول��م
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��ك��ر ال��سُّ أث��ق��َل��ه��ا ��رِب1 ال��شَّ ع��ي��وُن ت��زي��غ ك��م��ا أب��َص��روا ال��ذي م��ع��ن��ى ف��ِه��م��وا وم��ا
ثَ��أر ال��َق��ض��ا ع��ن��د ال��َغ��ي��ب ف��ي ل��ه��ُم وه��ل ب��ثَ��أرِه��م ي��ط��ل��ب��ون أن��اٌس ف��ق��اَم
واألَس��ر ��ك��ُل2 ال��شِّ ع��ي��بُ��ه ل��ك��ْن ال��َع��ق��ل م��ن ��ٍم ُم��ط��هَّ ال��ع��ن��اِن ب��م��رخ��يِّ أغ��اُروا
َس��ب��ر ل��ه��ا ل��ي��س ال��بَ��ح��ث ف��ي لُ��ج��ًج��ا رأوا وإن��م��ا ��وا ل��جُّ ال��ب��ح��ث ف��ي ف��الِس��ف��ٌة
ال��ِخ��در ي��ح��ُض��ن��ه��ا ك��ال��ِب��ك��ر ��ن��ة م��ح��صَّ َغ��وام��ض ك��ش��َف األك��وان م��ن أراُدوا
ال��ِح��ب��ر ن��َض��ب تَ��س��ط��ي��ره��ا م��ن أق��اوي��ل ع��ن��َده��م وال��رُّوح ال��ج��س��م ف��ي ب��ِرَح��ت وم��ا
ف��اغ��ت��رُّوا ال��َع��ق��ل ن��ب��ا أوص��اٍل ت��واُص��ل ألن��ه َح��الٍّ ل��ل��ِج��س��م رأوا ��ا ف��ل��مَّ
ال��ُم��ه��ر ب��ه��ُم ش��وِط��ه ف��ي َك��ب��ا ول��ك��ن ِع��ن��ان��ه��م ال��َح��رون ال��رُّوح ع��ل��ى وأَل��َووا
ال��َح��ش��ر أُن��ك��ر ق��د ال��طَّ��ب��ع وب��ُح��ك��م َع��ي��وا ألنَّ��ه��م أن��َك��روه��ا أم��ٍر وآخ��ُر
ال��َك��س��ر ب��ه��ا يُ��وِدي ال��ِج��س��م ي��ت��الَش��ى م��ت��ى اع��ِت��ق��اِده��م ف��ي ال��ُق��وى م��ج��م��وُع ال��روُح ه��ي
وال��َج��م��ر وال��م��اءُ واألرض ال��ه��َوا ف��أن��َت ك��لِّ��ه��ا ال��ع��ن��اص��ر م��ج��م��وُع وإن��َك
ُض��م��ر َس��ائ��م��ٌة 3 وِّ ال��دَّ ف��ي ش��َردت ك��م��ا م��ت��ق��طِّ��ٌع ش��ارٌد ق��ط��ي��ٌع ون��ح��ُن
نَ��ش��ُر ص��ح��اِئ��ف��ه��م ف��ي ي��وٍم ك��ل ل��ه��ا ع��ل��وُم��ه��م وه��ِذي ق��ال��وا ه��ك��ذا ن��ع��م،
��ب��ر ال��صَّ يُ��ح��َم��د ه��ل ال��خ��ط��ب ت��الِف��ي وع��ن��د ص��ام��تً��ا ال��ذَّود س��اع��َة ع��ن��ه��م ف��م��ال��َك
ال��ُع��س��ر يُ��ك��ش��ف ع��ن��ده م��ع��نً��ى ل��َص��م��ت��ك ف��اِه��ًم��ا ل��س��ُت أنَّ��ن��ي ب��ي م��ا وأع��َظ��ُم

∗∗∗
��ت��ر ال��سِّ أُس��ِدل دونَ��ه َم��ن ي��ا أن��َت وم��ن ل��ُه��م ق��ْل ال��س��م��اوات ربَّ ي��ا اس��ُم��ك ف��م��ا
ال��ِف��ك��ر ي��ح��اِرب��ه��ا وأف��الٌك ب��روٌج ودونَ��ه��ا ط��ب��اٌق َس��ب��ٌع دون��ه وم��ن
َس��ف��ر وال��وَرى ال��ذرى ال��س��ام��ي ع��رِش��ك إل��ى َم��س��ل��ك وال��ب��ح��ر أَألرُض ل��ه��ُم: ف��ق��ل
ال��ُخ��س��ر ف��ه��و ت��س��ت��ِق��ْم ل��م إن ال��روُح ه��ي آدٍم اب��ِن ع��دوِّ أع��َدى ل��ه��ُم: وق��ل
ال��ُع��ذر ب��ه يَ��ص��حُّ ق��وًال ل��ه��م ل��ع��لَّ نُ��ًه��ى ل��ه��م ل��ع��لَّ روًح��ا ل��ه��م ل��ع��لَّ
ت��غ��تَ��رُّ األض��ال��ي��ِل وب��ه��ات��ي��َك ب��ه��م م��ت��ى وإل��ى ش��م��َل��ُه��م ف��ب��دِّد وإالَّ
ال��نُّ��ض��ر األغ��ص��ُن أث��م��اَره��ا ح��َم��ل��ت ك��م��ا ت��ع��لَّ��ق��ت ال��ع��ب��اد أرواُح ��ك ب��ك��فِّ
ِس��ر ب��ه ي��َظ��لَّ ال ح��ت��ى وأَع��ِرب��ه ج��ه��ِل��ه ُع��ج��م��َة ال��ك��ون م��ح��يَّ��ا ع��ن أم��ْط
نَ��ه��ر م��اِئ��ه��ا م��ن ال��خ��دَّي��ن ع��ل��ى يَ��س��ي��ل ب��ُم��ق��ل��ٍة إل��ي��ك ي��رنُ��و ل��ل��ذي أَِب��ْن
ال��ُع��م��ر نُ��س��َج س��اح��ٍر ن��س��ٍج أيِّ وم��ن وب��ع��َده��ا ال��ح��ي��اة َق��ب��ل ال��ذي م��ا وق��ل
َس��ط��ر أوراِق��ه ب��ي��ن م��ا ل��ه وك��لٌّ ك��لُّ��ه ال��ك��وُن ذل��ك ك��ت��اٌب ��ا أح��قٍّ

39



األول الفجر

َج��رُّ ل��ه وذاك نَ��ص��ٌب ل��ه ف��ه��ذا س��ط��ِرن��ا أح��رف ت��ش��ك��ي��ُل ع��ي��ُش��ن��ا وه��ل
ال��ُغ��ب��ر وال��ِم��َح��ُن ال��دَّه��ر ُص��روُف ع��ل��ي��ه ��ه ت��ض��مُّ م��س��ت��دي��ٌم ُس��ك��وٌن وذاك
نَ��ث��ر وس��وَق��ت��ه��م نَ��ظ��ٌم ف��ِع��ل��يَ��تُ��ه��م ُم��ن��ش��ٍئ أل��ف��اُظ ح��وَّاءَ ب��ن��ي ك��أنَّ
وال��َف��خ��ر وال��ج��اُه اإلن��س��ان ص��ب��وُة وه��ل وال��دج��ى وال��ص��ب��ُح واألف��الُك ال��ن��اُس ه��ل
أَم��ر وب��ي وُع��دُت أم��ر وب��ي وردُت ح��لَّ��ه��ا ��ي��ُت ت��وخَّ إِن ُم��ع��ِض��الت ِس��وى
ال��ُك��ف��ر م��ع��اِرج��ه م��ن ب��واٍد وِه��م��ت ك��ائ��ٌن ب��أن��ك َش��كٌّ وأدَرَك��ن��ي
ال��ف��ك��ر ج��َم��ح إِن ال��ف��ك��ر ِج��م��اَح ي��ردُّ م��وطَّ��ًدا ب��ق��ل��ب��ي إي��م��انً��ا ول��ك��نَّ
… … … … … … … …

∗∗∗
ال��ُح��ر ل��ك��نَّ��ُه واالك م��ن ال��َع��ب��د وم��ا ربُّ��ه أن��َت ال��ذي ال��ع��ب��ُد ح��بَّ��ذا أال
ذُخ��ر ل��ه وأن��َت َك��ن��ًزا ل��ه ِرض��اك ف��يَ��ق��تَ��ن��ي ِف��ع��ًال يُ��رض��ي��ك ل��م��ن وُط��وب��ى
أَج��ر ل��ه وه��و ب��ال��ِع��ل��م ف��م��يَّ��زتَ��ُه ت��ورًُّع��ا اس��ط��ف��ان تُ��وم��ا ام��ت��اَز ك��م��ا
��ك��ر ال��شُّ ل��ك وم��نَّ��ا ف��ع��لِّ��م��ن��ا ع��ل��م��َت واض��ٌح ع��ن��َدك ال��ل��ه وف��ض��ُل أَت��وم��ا

١٩١٣ سنة أبريل

هوامش

الشاربني. جماعة (1)
القيد. (2)
الَفالة. (3)
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نصيحة

طاء. بال جميلة والجميلة صنعة، جميلة القبيحة
رونسار

آنسة إىل

أح��َم��را أب��ي��َض ال��وج��ِه ص��ب��اَغ أِل��ُف��وا ش��اه��دِت��ه��م إذا ب��ه��ُم ت��ق��ت��دي ال
ال��وَرى ربِّ إل��ى ب��أوُج��ه��ه��م ف��ِزع��وا ال��ط��ال ع��اق��ب��َة يَ��درون أنَّ��ه��م ل��و
ُم��ن��َك��را م��ث��اًال وَغ��دوا ب��ه ُخ��دُع��وا ُه��ُم ك��م��ا ال��َق��ب��ي��ح ب��ال��َم��ثَ��ل خ��َدع��وِك
م��ن��َظ��را وس��اءَت ذَوًق��ا نَ��بَ��ْت ل��ط��ٌخ ك��لَّ��ه��ا ان��ظ��ِري��ه��ا وج��وه��ه��ُم ه��ِذي
ال��ُع��ص��ف��را ال��ش��ق��ي��ُق َف��َخ��َر ك��م��ا ت��ي��ًه��ا ع��ل��ي��ُه��ُم ت��ف��َخ��ري��ن ال��ج��م��ي��ل��ُة أن��ِت
��را ت��ح��سُّ ال��ح��ي��اَة ب��ه��ا أف��تَ��ق��تُ��ل��ي��ن ��اك��ة ض��حَّ ��ة َغ��ضَّ ال��ش��ب��ي��ب��ُة أن��ِت
را ن��وَّ ال��ج��وان��ب ��اُف رفَّ وال��ف��ج��ُر وط��ه��ارًة ن��ق��اوًة أن��ِت وال��ع��اُج
ُم��زِه��را ي��زُه��و ال��روِض َم��ْل��ُك وال��غ��ص��ُن س��اح��ٌر ال��ن��واظ��ِر َم��ك��ح��وُل وال��ظَّ��ب��ي
يُ��رى م��ا أَب��ه��ج ف��ك��ان ال��م��ش��رَق��ي��ن ف��ي ن��وُره��ا َج ت��م��وَّ ط��ال��ع��ٌة وال��ش��م��ُس
را ال��ُم��ت��ن��وِّ وج��َه��ك تُ��ب��رق��ُع رب��ًدا َغ��م��ائ��ًم��ا ت��ع��َش��ق��ي��ن ش��يءٍ ف��أليِّ
ويُ��ك��َس��را ي��ج��فَّ ل��ك��ي ال��نَّ��ض��ي��ر ـ��ُغ��ص��ِن ـْ ال�� أزاِه��َر ت��ط��رَح��ي��َن ش��يءٍ وأليِّ
أَح��َوَرا أح��َوى ال��طَّ��رِف ك��ح��ي��َل ي��رن��و أن ال��ظَّ��ب��َي ت��م��نَ��ع��ي��ن ش��يءٍ وأليِّ
وم��ك��دَّرا م��ش��وًَّه��ا ال��بَ��ه��ي��م ـ��ل��ي��ِل ـْ ب��ال�� ال��َف��ج��َر ت��س��تُ��ري��ن ش��يءٍ وأليِّ
ال��ثَّ��رى ف��ي ال��ثُّ��ريَّ��ا ف��تَ��خ��ت��ب��ئُ تُ��رٍب ف��ي ال��ع��اَج ت��خ��بَ��ئ��ي��َن َش��يءٍ وأليِّ



األول الفجر

أخ��َض��را ع��ذبً��ا ب��ال��ع��ي��ِش وت��م��تَّ��ع��ي َم��ح��ض��ًة ع��ي��ونِ��ك ف��ي ال��م��ح��اِس��ن ُص��ون��ي
ي��خ��ب��را ل��ن ل��ن��اظ��ٍر وج��ُه��ُه��نَّ ِج��ر وال��ف��وا ال��َح��راِئ��ر ب��ي��ن م��ا ال��ف��رُق
األزَه��را األغ��رَّ ال��نَّ��ج��َم تَ��س��ت��ن��زل��ي واب��ِس��م��ي وال��تَّ��ح��لِّ��ي ال��ت��ب��رج ف��دِع��ي
را وم��زوَّ م��زوًَّق��ا ��ح��وق ال��سَّ ص��ن��ع ال ال��رَّح��م��ن ص��ن��ع��ُة ال��م��ل��ي��ح��َة إن

١٩١٣ سنة مايو ٢٢
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الثوباألزرق

ت��راءَى ف��ي��ه��ا ال��تَّ��م��ام ب��دُر أن��ِت ��م��اءَ ال��سَّ ل��ِب��س��ِت ب��ال��ذي ف��اخ��ري
وال��س��ن��اءَ ��ن��ى ال��سَّ م��ن��ك م��س��ت��ِم��دٌّ ج��م��ي��ٌل ُح��ل��ٌو ت��ل��ب��َس��ي��ن م��ا ك��ل
َزرق��اء غ��الل��ًة ص��ارْت ل��ك وش��اٌح ال��س��م��اءَ إن ح��س��نً��ا زدِت
م��اءَ ي��ل��بَ��س ك��ال��م��اءِ ب��ص��ف��اُه وِج��س��ٌم ال��ب��ح��اَر ت��ل��بَ��س درَّة
ال��خ��ض��راءَ أوراَق��ه ت��ردَّى ق��د وُغ��ص��ٌن ال��ف��ض��اءُ ث��وبُ��ه ك��وك��ٌب
ال��بَ��ي��ض��اء ال��ح��م��ام��َة ت��ك��ُس��و ُق ال��زُّْر ال��ُع��ي��وُن ال��ق��م��ي��َص ذل��ك ن��س��َج��ْت
وإب��اءَ وم��ن��ع��ًة وَج��م��اًال وَج��الًال ع��زًَّة ت��تَ��ه��اَدي��ن
1 رواءَ آي��تَ��ي��ه ال��ح��س��ُن َط��ب��َع ج��اِن��بَ��ي��ه ع��ل��ى غ��ضٌّ ث��غ��ٌر ل��ِك
وال��رج��اءَ وال��م��ن��ى ال��ح��بَّ ي��ب��ع��ُث ف��ي��ه ال��س��ح��ُر ت��رق��رَق واب��ت��س��اٌم
غ��ذاء ال��ن��ف��وَس يُ��ح��ي��ي ش��ع��اًع��ا ال��ل��ه س��َك��ب ب��ه��ا ُس��وٌد وع��ي��وٌن
وَص��ف��اءَ ب��ه��ج��ًة ال��ع��ي��ن ُق��رََّة واب��َق��ْي ذوُق��ك يَ��ش��اءُ م��ا ف��ال��بَ��س��ي
ه��ن��اءَ ال��ح��ي��اَة واغ��نَ��م��ي واس��َل��م��ي ودلِّ��ي وتِ��ي��ه��ي وام��َرح��ي واس��َرح��ي

١٩١٣ سنة مايو ٣٠

هوامش

(بكرس الِغينَتان اللغة يف وهما ازتني، َغمَّ العامة تسميه ما الُحسن بآيتي املراد (1)
املعجمة). الغني





العافية رجوع

ُض��رِّ وم��ن أل��ٍم م��ن ع��وف��ي��ِت ال��ب��دِر ش��ق��ي��ق��َة ��ب��اح ال��صَّ ش��م��َس
ش��رِّ وم��ن َض��ي��ٍم م��ن وس��ل��م��ِت

َج��زال َض��ح��وك��ًة ال��ش��ب��اب ن��وِر إل��ى َرج��ع��ِت ق��د ل��َربِّ��ك ش��ك��ًرا
وال��ِب��ش��ر ب��األن��ِس م��ح��ف��وف��ًة

أَف��ال أَن ب��ع��د ي��ك��ُم��ل ال��ب��دُر ن��زال َح��ادٍث م��ن ت��ج��َزع��ي ال
وال��ِف��ك��ر ال��َع��ي��ن م��لءَ وي��ع��وُد

وم��َض��ت زاي��َل��ْت ق��د س��ت��َري��ن��ه��ا ع��َرَض��ت ص��ف��رٌة وج��َه��ِك ض��رَّ م��ا
ال��نَّ��ض��ر ج��م��اِل��ك ب��ي��اَض وج��َل��ْت

ل��ل��نُّ��ظ��ر ح��م��راءُ أو ص��ف��راءُ ال��َخ��َم��ِر ف��ي ال��ح��س��ن��اءُ ال��وردُة
ال��زَّه��ر م��ل��ي��ك��َة ت��َظ��لُّ أََوم��ا

��َدف ال��صَّ م��ن ب��ي��ٍت ف��ي ق��ام إن وال��ش��َرِف ال��ق��دِر غ��ال��ي وال��درُّ
ال��دُّر ب��ِق��ي��م��ة ذَاك ح��طَّ م��ا

بُ��رج إل��ى ب��رج م��ن ��م��س ك��ال��شَّ ال��بَ��ه��ِج ُح��س��ِن��ك ��ُل تَ��نَ��قُّ ه��ذا
ال��َف��ج��ر رب��ُة ال��ُم��ن��ي��رُة وه��ي

رط��ُب ��ٌم م��ن��عَّ ال��ش��ب��اُب أن��ِت ع��ذُب ��ٌم م��ج��سَّ ال��رَّج��اءُ أن��ِت
ال��َق��ط��ِر ف��ي ال��نُّ��ور اب��ت��س��اُم أن��ِت

ت��زلُّ��ِف��ه��ا م��ن ُط��ه��رك وأُِع��ي��ذُ ُزخ��ُرف��ه��ا وك��لُّ ال��ح��ي��اة أن��ِت
وال��س��ر اإلع��الن وت��ب��ايُ��ن



األول الفجر

ع��اف��ي��ٍة ث��ي��اَب ل��ب��س��ِت ف��ي��ه��ا ع��اق��ب��ٍة ِغ��بَّ ح��ِم��دن��ا إن��ا
ال��ُع��م��ر م��َدى إل��ى ع��ل��ي��ك دام��ْت

َك��م��ا َح��ي��ي��ِت م��ا واب��َق��ي ل��ل��دَّه��ر ك��َرم��ا ف��اب��ِس��م��ي ع��ي��ونُ��ك س��ل��َم��ت
ال��دَّه��ر ف��ري��دَة ال��ج��م��اُل ش��اء

١٩١٣ سنة يونيو ٢

46



تنيس ال

��م��ِس ال��شَّ ح��رارَة يَ��ق��ي��ِك ظ��الٍّ رن��ي ص��وَّ ال��ل��ه ل��ي��َت أس��ع��اُد
ال��رَّأِس َم��ف��ِرق ف��ي تَ��ض��ِع��ي��ن��ه��ا ب��اس��م��ًة َح��س��ن��اءَ زه��رًة أو
ال��ن��ع��س وال��ف��تَّ��ان��ة خ��دَّي��ِك ع��ل��ى ال��ش��ع��اَع ي��ج��لُ��و ك��وك��بً��ا أو
ال��َغ��رس ط��يِّ��َب َس��ق��يً��ا تَ��س��ق��ي��ك ص��اف��ي��ٍة م��اءِ م��ن ِش��رع��ًة أو
ال��نَّ��ف��ِس ب��ق��يَّ��َة إل��ي��ِك ُح��بِّ��ي م��ن ف��تَ��ح��ِم��ل ت��س��ِري نَ��ف��ح��ًة أو
ب��ال��ه��م��ِس ع��ل��ي��ك ال��َغ��رام آَي ت��ال��ي��ًة أذن��ي��ِك إل��ى تَ��س��ِري
واألَم��س ال��م��ج��ه��ول ال��َغ��د ب��ي��ن ض��ائ��ع��ٌة ال��ُع��م��ر أم��ان��ي ل��ك��ن
وال��يَ��أس ال��ُح��ب ب��ن��ار َص��دري م��ال��ئ��ًة ف��ي��ك وت��خ��َف��ى ت��ب��ُدو
َرم��ِس ف��ي ك��ال��رَّم��س أض��لُ��ع��ي ف��ي وِج��ًال ُم��ن��ِص��تً��ا ق��ل��ب��ي ف��ي��َظ��لُّ
أُم��ِس��ي م��ه��ج��ت��ي ت��ق��طُّ��ع وع��ل��ى ي��ولِّ��ه��ن��ي َج��زٍع ع��ل��ى أُض��ِح��ي
بُ��ؤس إل��ى بُ��ؤٍس وم��ن يُ��ص��م��ي ن��َك��ٍد إل��ى يُ��ب��ل��ي ح��ادٍث م��ن
ال��ِح��س م��وق��ِع ف��ي ُم��تَ��ن��ص��تً��ا ي��رُق��ب��ن��ي وال��م��وُت م��ت��ح��يِّ��ًرا
اإلِن��س أع��يُ��ن ع��ن ُم��ت��واريً��ا ج��َدث��ي ف��ي أن��اُم ي��وَم أس��ع��اُد
��م��ِس ال��شَّ ع��ن م��ح��ج��وبً��ا ب��اَت م��ن ف��ادَِّك��ري ال��ش��م��س ن��وَر وت��ري��َن

١٩١٣ سنة يوليو ٦





العرص

ال��ط��ب��اُع ال��لُّ��ؤِم م��ن َس��ِل��م��ْت ف��ه��ل ن��وٌر ال��ع��ص��َر ه��ذا إن وق��ال��وا
ال��ش��ع��اُع واب��ت��س��َم ال��ص��ب��ُح ف��الَح ي��وًم��ا ال��غ��شِّ غ��ي��وُم ان��ج��ابَ��ت أو
ال��ِق��ن��اع وان��ح��س��ر ال��ش��كُّ وزال غ��دٌر وم��اَت ال��وف��اءُ س��اَد وه��ل
ِص��راع ال��دن��ي��ا ع��ن��اص��ر وب��ي��ن نُ��وًرا ي��دع��ون ال��ذي م��ا وإالَّ
ال��ِق��ذاع ��ت��م ال��شَّ ه��و وإي��م��اٌن وع��اٌب َس��َف��ٌه ك��ل��ه أك��ف��ٌر
ال��رِّع��اع ال��ق��وُم ن��ش��وءَه أَش��ال ج��م��اٍد ع��ل��ى ت��ق��وم وف��ل��س��ف��ٌة
��راع ال��شِّ ل��ل��ري��ح ي��ن��ق��اُد ك��م��ا َه��واه��م يُ��رض��ي ل��م��ا ان��ق��اُدوا ب��ه��ا
ال��نِّ��زاع ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ويَ��ع��ُم��ُر ال��م��غ��ان��ي ال��ِف��س��ق ل��رب��ِة تُ��ش��اد
ال��ِج��ي��اع األُط��ي��ف��ال ب��ه أح��قُّ ِح��م��اه��ا ف��ي أح��رَش1 ك��ل ويُ��ب��ذَُل
ال��وداع ع��ن��ه��ا وان��ج��َل��ى ب��ن��وه��ا ولَّ��ى ي��وم ال��ط��ه��ارة ب��ك��ِت ل��ق��د
اْل��ِت��ي��اع يُ��ض��رم��ه��ا ��ه��وات ال��شَّ س��وى ��ت تَ��بَ��قَّ ف��م��ا ال��س��الُم ال��ح��ب ع��ل��ى
يُ��راع وال ي��ُروع س��ي��ٌف وال ف��ي��ه��م ال��م��اءِ ُش��رب م��ث��ل ف��تُ��ق��ض��ى
ال��م��س��تَ��ط��اع إل��ي��ه ي��س��وق��ه��ُم م��ق��اٍم أو ل��م��اٍل زواج��ه��ُم
تُ��ب��اع أو تُ��ش��َرى األع��راُض ل��ه��ا ب��ال��َغ��وان��ي ت��ت��اج��ر س��م��اس��رٌة
… م��ت��اع! ل��ه��ُم ب��ن��اِت��ن��ا ك��أن َم��ت��اًع��ا ل��ه��م ب��ال��ب��ن��اِت رَم��ي��ن��ا
وض��اع��وا م��ات��وا ق��د ال��ن��اَس رأي��ُت ف��إن��ي ال��دُّن��ي��ا أي��ه��ا ع��ف��اءً
واخ��ت��راع اب��ت��داٌع ي��ع��زِّزه ن��ور ال��ع��ص��َر ب��أن ق��ل��تُ��م إذا
وال��َم��ش��اع ال��تَّ��ض��ام��ُن ل��ه ي��ق��ال م��ا ع��ل��ى تُ��ب��ق��وا ال ال��ع��ص��ر ف��ب��اس��م



األول الفجر

��ي��اع ال��ضَّ ت��ن��اول��ه��ا ق��د ن��ف��وًس��ا أَِض��لُّ��وا وال��ُع��ل��م��ا ال��ِع��ل��م وب��اس��م
ال��ِخ��داع ول��يَ��ْح��َي ال��ن��اس ض��م��ي��َر أِم��ي��ت��وا وال��ت��ق��وى ال��دِّي��ن وب��اس��م
وداُع��وا ت��ط��ل��بُّ��ه ف��ي وِج��دُّوا وال��ي��ت��ام��ى األرام��ل م��اَل ك��لُ��وا
ال��رَّض��اع ع��ن��ه ن��ب��ا ط��ف��ٌل وال أرنَّ��ت ث��ك��َل��ى تُ��ح��ِزن��ك��ُم وال
َس��م��اُع ل��ن��وح��ه��ُم أص��َغ��ى ف��م��ا نُ��واح ��ه��م أم��ضَّ ق��وٌم وال
ال��ُم��ط��اع األم��ر ه��و ف��ق��ول��ك��ُم ن��وٌر ال��ع��ص��َر ه��ذا إن وق��ول��وا

∗∗∗
اق��ِت��ن��اع ال��ع��ذْل ف��ي ل��ي��س ول��ك��ْن ون��اص��ِح��ي��ه ال��س��ك��وَت ال��ل��ه ل��َح��ى
ال��َوس��اع ��در ال��صَّ ب��ب��ع��ِض��ه��ا ي��ض��ي��ُق َص��ائ��ب��اٌت م��ص��ائ��ُب تَ��َم��ْديُ��ن��ه��م
ُص��داع ب��ه أل��مَّ رأِس��ي أرى ف��ي��ه��ا ف��ك��رُت ك��لَّ��م��ا م��ص��ائ��ُب
يُ��ب��اع م��ث��ل��ي ه��ل ال��ل��ه ل��ح��اَك ُخ��س��ًرا ك��ان وبَ��ي��ع��ي ِده��ري ف��ي��ا

١٩١٣ سنة يوليو ٢٢

هوامش

ة. الحدَّ خشونة فيه ظهرت ما الدنانري: من األحرش (1)
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احلب؟ ما

… د إىل:

ال��ق��ل��ُب م��رك��ُزه��ا األج��ن��اِس م��ن��وَّع��ة ع��واط��ٌف ق��ل��ت ال��ح��بُّ م��ا ت��س��ائ��ل��ن��ي
َح��س��ب وال يُ��س��ت��ف��اد ك��ن��ٌه ال��بَ��ح��ث ل��دى ل��ه م��ا ق��ل��ُت: ك��ن��ه��ُه، ول��ك��ْن ف��ق��ال��ت:
ك��ت��ب وال ي��ف��ي��د ق��وٌل ال ـ��ع��واط��ف ال��ـ ت��ض��اُرَب ألن ُح��بٌّ ل��ه وك��لٌّ
ع��ذْب َش��ِب��ٌم ب��ع��ُض��ه��ا ق��ل��ٍب ع��واط��ُف أُق��ل أل��م ف��ُق��ل��ت: ق��ْل. أج��اب��ت: . س��ك��تُّ
ي��ص��بُ��و ال��ذي ح��ي��اَة تُ��س��ِل��ي ال��ت��ي وم��ن��ه��ا ُم��ذي��ب��ٍة ك��ن��اٍر تَ��س��ري ال��ت��ي وم��ن��ه��ا
ال��نَّ��دب1 وال��ِج��ه��بَ��ذ ال��َف��ْدم م��ن��ه ي��خ��ُل ف��ل��م ك��ل��ه ال��ك��وِن راب��ُط إالَّ ال��ح��بُّ وم��ا
ُق��ط��ب ل��ه��ا وه��و ال��تَّ��رت��ي��ب م��ن��ظَّ��م��ُة دواِئ��ر ب��روج ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ك��أن
ال��ربُّ خ��َل��ق ك��م��ا م��ع��نً��ى ل��ه��ا ل��ي��ب��َق��ى تَ��وازنً��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ي��ن ف��ي��ح��َف��ظ
وال��َج��ذُب ال��دَّف��ع ه��م��ا ع��ل��ًم��ا ت��زي��داِن��ن��ا ال ال��لَّ��ت��ي��ن ال��ق��وَّت��ي��ن ف��ي وأس��راُره
ال��ُح��ب ل��ه واس��ت��ق��لَّ إل��ي��ه دع��اه ف��إن��م��ا ال��ص��م��ي��َم ال��ح��س��َن ف��ِه��م وم��ن
ال��َغ��ص��ُب ب��ه يَ��ع��ي��ب اخ��ت��ي��اريٍّ��ا ي��ج��يءُ ألن��ه ف��ي��ه غ��ص��َب ال أن��ه ع��ل��ى
رْط��ب ن��اع��ٌم خ��دُّه ب��وج��ٍه ع��ل��يَّ وأق��ب��َل��ت ال��ك��الُم ه��ذا يُ��رض��ه��ا ف��ل��م
ال��رُّع��ب ت��ن��اَول��ه ق��د ف��ؤادي أُح��سُّ ف��إنَّ��ن��ي ال��ح��دي��َث ع��ن��ه أِط��ل وق��ال��ْت
ال��لِّ��ْع��ب ب��ه��ا أث��ار م��اذا ل��ع��ب��ْت إذا ُوك��ن��ات��ه��ا ف��ي األط��ي��اَر س��ِل��ي ف��ق��ل��ُت
ص��بُّ َش��ٍج وه��و ال��روض غ��ص��ُن م��ال إذا ن��َف��ح��ات��ه��ا ع��ن ال��روض زَه��راِت س��ل��ي
وال��ُق��ض��ب األزاه��ُر تُ��ش��ج��ي��ه��ا خ��واف��َت ��دت ت��ن��هَّ ح��ي��ن ��ب��ح ال��صُّ ن��س��م��اِت س��ل��ي
ال��تُّ��رب ل��ه��ا ي��ق��ول م��اذا أو ال��تُّ��رب ع��ن تُ��ذي��ُع��ه ع��م��ا ال��م��اءِ ج��اري��اِت س��ل��ي
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ال��َح��ب ن��ب��َت ق��د ك��ي��َف َح��بٍّ��ا ك��نَّ وق��د ال��ثَّ��رى م��ن ال��ن��اب��ت��اِت األث��الِث س��ل��ي
��ح��ُب ال��سُّ درَّت إذ ��ح��ب ال��سُّ ن��َغ��م��اِت إل��ى ن��واِص��ٌت وه��ي ال��م��وِج زاخ��راِت س��ل��ي
��رب ال��سِّ ي��أت��ِل��ف ك��ي��ف ِس��رب وْه��ي ب��دا ب��ي��نَ��ه��ا وال��ب��دُر ال��نَّ��ج��ِم س��اط��ع��اِت س��ل��ي
ال��ُع��ش��ب ف��وَق��ه زاه��يً��ا س��ع��ي��ًدا ف��ي��ج��ثُ��و ب��ُدم��وع��ه ال��نَّ��َدى يَ��س��ق��ي��ه ال��ص��خ��َر س��ل��ي
ال��َع��ت��ُب ب��ي��ن��ه��م��ا داَر ل��م��اذا م��س��اءً زوِج��ه��ا ال��بَ��ح��ر إل��ى ت��أِوي إذ ��م��َس ال��شَّ س��ل��ي
ال��ل��بُّ َخ��َف��َت وق��د لُ��بٍّ��ا ل��ه ك��أَنَّ آِف��ًال ال��بَ��در ع��ل��ى م��رت��اًع��ا ال��لَّ��ي��ل س��ل��ي
وي��ن��َص��بُّ ي��ج��ِري ال��َك��ون ف��وق ال��ن��وَر س��ل��ي ب��اس��ًم��ا األف��َق س��ل��ي ي��ب��ك��ي إذ ال��ص��ب��َح س��ل��ي
ي��ص��بُ��و ك��م��ا ت��ص��ب��و ال��ق��ل��ِب أخ��ُت ه��ي ـ��ت��ي الَّ��ـ وروح��ِك إل��يَّ ال��ُم��ص��غ��ي ق��ل��بَ��ك س��ل��ي
َق��ل��ب ل��ه م��ا وم��ن ق��ل��ٌب ل��ه م��ن س��ل��ي ��م��ا وال��سَّ األرَض س��ل��ي وال��دن��ي��ا ال��دِّي��َن س��ل��ي
ُح��ج��ب ج��وه��ِره دون ول��ِك��ن م��ع��اٍن ل��ه ب��َدت س��رٌّ ال��ح��بَّ أن يُ��خ��بِّ��ْرِك
… … … … … … … …
ال��ح��بُّ م��ا ذل��ك، ب��ع��د ول��ك��ن، ول��ك��ن، اش��تَ��َف��ْت وم��ا ب��ال��ب��ك��اءِ ��ت وه��مَّ ف��ق��ال��ت
… … … … … … … …

١٩١٣ سنة أكتوبر ٢٢

هوامش

والنَّدب: العارف. الناقد هو بالفارسية، كهبذ معرب الِجهبذ، األحمق. الَفْدم: (1)
الفاضل. النجيب
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الثوباألمحر

ت��خ��ِط��ر س��ن��دٍس م��ن ِم��ط��رٍف ف��ي أق��ب��َل��ْت وق��د ال��ل��ه ت��ب��ارَك
األح��م��ر ��َف��ق ال��شَّ ج��اله��ا ش��م��ٌس ب��ه ت��راءَْت ح��ي��ن ك��أن��ه��ا





عفيفة

ول��وَّح��وا ال��ُع��ي��ون ع��ل��ى ال��رم��اد ذرُّوا إن��ه��م ��ى وال��م��س��مَّ ��ي ال��م��س��مِّ ك��ذب
وَق��بَّ��ح��وا ال��ع��ف��اَف ش��تَ��م��وا ل��ك��نَّ��ه��م َع��ف��ي��ف��ًة دع��وِك ل��م��ا أن��ص��ُف��وا م��ا

∗∗∗
يَ��س��ت��وِض��ح ل��م��ن أوَض��َح��ه ك��ان م��ا ح��ج��ابُ��ه وال��ع��ف��اُف ح��س��نُ��ك ل��ل��ه
م��ط��َم��ح ج��م��اِل��ك ُع��ل��ي��ا إل��ى وَل��ه��ا خ��واش��ًع��ا ال��ق��ل��وُب ت��رت��دُّ أي��اَم
أرَج��ح ف��رٌض ال��طُّ��ه��ر اح��ت��راُم ول��ه��ا ح��واس��ًرا ال��ع��ي��وُن ت��رُم��ق��ِك أي��ام
ي��ت��رنَّ��ح ��ب��ا ال��صَّ َم��َرِح م��ن ف��ال��غ��ص��ُن خ��اِط��ًرا ت��ث��نَّ��ي إن َق��دُّك أي��اَم
ي��ذبَ��ح وال��م��ه��نَّ��د ي��رش��ق ف��ال��نَّ��ب��ُل رنَ��ا وإذا رَم��ى إن ل��ح��ُظ��ك أي��ام
يُ��ف��تَّ��ح ح��ي��ن ك��ال��زَّه��ر م��ك��ن��ونَ��ُه ال��لَّ��م��ى َك��نَ��َز ل��ؤل��ٌؤ ث��غ��ُرك أي��ام
وت��ف��َض��ح ال��زاه��راِت تَ��س��ب��ي ب��ال��ن��ور َم��س��ب��وك��ٌة َف��ض��ٌة ِج��ي��ُدك أي��اَم
وت��م��َرح ت��ِت��ي��ه ��دٌة م��ج��عَّ ُض��ُف��ٌر تَ��زي��نُ��ه ��ب��اح ك��ال��صَّ وج��ُه��ك أي��اَم
وس��بَّ��ح��وا اإلل��ه ع��بَ��دوا األُل��ى س��َج��د ل��َج��الل��ه ه��ي��ك��ٌل ِج��س��ُم��ك أي��ام

∗∗∗
أف��َص��ح ح��قٌّ وه��و ج��م��اَل��ِك ف��ِه��م��وا ف��م��ا ب��ص��ائ��رُه��م ع��م��يَ��ت م��ن ب��ن��َت ي��ا
ح ال��رُّوَّ ال��غ��واِدي م��ع��اِل��َم��ه��ا َه��َج��َرت ه��وٍَّة ف��ي ح��ال��ٍق م��ن ب��ه ق��ذَف��وا
ُم��س��ت��ق��ب��ح م��ن��ه��ُم ال��ت��ه��وُّر ذاك وإن��م��ا م��الَم وال زوَّج��وك ق��د
ي��ن��َص��ح ح��ك��ي��ٌم وال ال��دواءَ ي��ص��ُف م��خ��ل��ٌص م��ِح��بٌّ ب��ي��ن��ه��م ك��ان م��ا
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تَ��س��ت��م��ل��ح ال��ذي ال��رُج��ل َج ت��ت��زوَّ أْن ب��دَّ ال م��ل��ي��ح��ة ال��نِّ��س��اءِ وم��ن
ت��رَزح ��الس��ل وال��سَّ رخ��ٌص وال��ج��س��ُم م��ت��ع��ٍب ق��ي��ٍد ح��م��َل ط��ب��اُع��ك ت��أب��ى
أربَ��ح ذل��ك ك��أَن ل��ل��ع��اث��راِت ال��ه��وى ن��ه��َج م��ا وس��ل��ك��ِت ف��ك��َس��رتِ��ه��ا
ي��ت��َزْح��زح ال ع��ن��ه َح��دٌّ ل��ل��ق��ل��ِب وإن��م��ا ص��دق��ِت ذن��ب��ه��ُم ال��ذن��ُب
ح ال��نُّ��وَّ ف��ش��يَّ��ع��تْ��ك ال��ظ��الُم س��َك��ن ب��ه ق��ب��ٍر ف��ي دف��ن��وِك ل��ي��تَ��ه��م ي��ا
أف��َدح خ��ط��ٌب ال��ي��وَم ال��ع��ف��اِف م��وُت ل��ك��نَّ��م��ا ف��ادٌح خ��ط��بُ��ِك وذه��ب��ِت
أك��َل��ح ث��غ��ُرك وال��ي��وم ذاه��ٌل ـ��ُظ��ِك ـْ ل��ح�� وال��يَ��وم ذاب��ٌل ِك َق��دُّ ال��ي��وم
َم��س��َرح ج��س��ُم��ك وال��ي��وم ب��اط��ٌل ـ��ه��ك ـْ وج�� وال��يَ��وم ع��اط��ٌل ِج��ي��دك وال��ي��وم
وت��ل��َف��ح ت��ه��بُّ م��ح��رق��ٌة خ��دَّي��ِك وأذب��َل��ت ب��ُم��ق��ل��تَ��ي��ك ال��ج��م��اُل م��اَت
ح ُم��ص��وَّ ال��ج��م��ال َزه��ر ب��ه أب��ًدا ف��ح��رُّه��ا ��م��وم ك��ال��سَّ ال��م��ع��اِص��ي إنَّ

∗∗∗
ت��س��َف��ُح دم��وٌع ت��غ��ِس��ل��ه أَل��ذن��ُب ال��ه��ن��ا ل��ِك ق��ل��ُت تُ��ب��ِت ب��أَن��ِك ق��ال��وا
وأص��بَ��ح ي��ك��وُن م��ا أص��بَ��ى ��ب��ح ك��ال��صُّ غ��دا ُح��س��نً��ا ��رت ط��هَّ ال��م��دام��ُع وإذا
ح وي��ط��وِّ ب��ن��اِره ال��ق��ل��وَب ي��رِم��ي ف��ات��نً��ا ط��رُف��ك ع��ل��يَّ ي��ش��قُّ إن��ي
ح ويُ��بَ��رِّ َص��ب��اب��ت��ي ي��ه��زُّ َوج��ٌد م��ه��ج��ِت��ي ف��يُ��ق��ل��ق س��اه��ي��ًة وأراِك
وَم��س��رح ال��ع��ال��م��ي��ن ل��ك��لِّ َم��س��ًرى ألنَّ��ه��ا ال��رِّي��اَض بَ��َغ��َض ال��ذي وأن��ا
ي��ن��زح ع��ن��ه��ا ال��ن��اس ك��لَّ ل��رأي��ِت ُط��ه��ُره��ا ول��وال ن��ض��ارتُ��ه��ا ل��وال
وي��ص��َف��ح يَ��ُغ��ضُّ م��ن َل أَوَّ أص��ب��ح��ُت «َع��ف��ي��ف��ًة» ال��ِع��ث��ار م��ن ن��ه��ض��ِت ف��إذا
ي��س��َم��ح ال ال��ورى ه��ذا ل��ك��نَّ��م��ا م��س��ام��ٌح ال��ك��ري��ُم ف��ال��ربُّ تُ��ب��ِت إن
��ح يُ��ص��حِّ وذاِك ذا يُ��خ��طِّ��ئُ ه��ذا م��م��زوج��ٍة خ��الئ��ٍق ب��ع��ُض ال��ن��اُس
وي��ش��َرح ال��ص��دوَر يَ��ه��ِدي م��ت��رق��رًق��ا ع��ٍل م��ن ي��ه��ِب��ط ال��ن��وَر يُ��ب��ص��رون ال
ال��ُم��ص��ِل��ُح وم��ات خ��الئ��ُق��ه��م ب��ق��ي��ْت وإن��م��ا اإلل��ُه بَ��َع��َث م��ص��ل��ٍح ك��م

١٩١٣ سنة نوفمرب ١
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العاثر األمل

ف��زاال ��ب��اِب ال��شَّ آم��اَل وزاي��ل��َن ع��ج��اال ان��ث��ن��ي��َن ث��م ل��ي لُ��ح��َن ُم��نً��ى
زواال ط��ل��ب��َن زاَل��ت وإذ ه��واٍد َش��ب��ي��ب��ت��ي س��م��اءِ ف��ي أض��اءَت ش��م��وٌس
ت��واَل��ى ب��ال��ُخ��ط��وب ل��ي��ٌل م��ح��اه��نَّ َغ��ض��ي��ض��ٍة ث��غ��وٍر ف��ي س��ع��ٍد م��ب��اس��ُم
ُع��ض��اال ال��ُف��ؤاد ف��ي داءً ل ت��ح��وَّ ال��َم��دى ع��ل��ى ُق��ن��وًط��ا ب��أَح��ش��ائ��ي ت��رك��َن
ِث��ق��اال ال��ح��ي��اِة أَع��ب��اءَ ��ل��ُت ت��ح��مَّ ف��ِإن��ن��ي ال��ح��ي��اُة تُ��غ��ري��ه ك��ان ف��م��ن
َم��ن��اال ع��زَّ ال��س��ع��َد أَن ل��تَ��ع��ل��م إن��ه��ا ��ع��د ال��سَّ إل��ى ن��ف��ِس��ي ط��َم��َح��ت إذا
ِع��ق��اال ص��ار ال��َع��ق��َل ه��ذا ول��ك��نَّ ال��نُّ��َه��ى تُ��س��ع��ده ال��ُع��م��َر أظ��نُّ وك��ن��ُت
ت��ع��اَل��ى ح��ي��ن ال��َج��ه��ل ل��َه��ن��اءِ وي��ا ت��واض��ًع��ا ذلَّ ال��ع��ل��ِم ل��ش��ق��اءِ ف��ي��ا
ِع��ي��اال ال��ج��اِه��ل��ون ي��ب��ق��ى ��ع��د ال��سَّ ع��ل��ى ف��إن��م��ا ال��ُع��ق��وَل ال��ب��ؤُس ص��ِح��ب إذا

∗∗∗
ب��اال ل��ي��ن��َع��َم م��ب��اِدي��ه وي��ن��َس��ى ع��ل��ُم��ه ي��ه��اِج��ر ع��ل��ٍم أخ��ا ع��ذرُت
ِج��ب��اال األَدي��م م��ب��س��وَط يُ��ع��ي��دون الزٍب ض��رب��َة ال��ن��اُس ه��ذا زاَل ف��م��ا
َوب��اال ع��ل��ي��ه يُ��م��ِس��ي ف��ت��ق��وي��ُم��ه اع��ِوج��اج��ه ف��ي ع��ي��َش��ُه ي��س��اي��ْر ل��م وم��ن

∗∗∗
أن��اال ك��ي��َف م��ن��ه وبُ��ؤس��ي ن��ع��ي��م��ي ��يً��ا م��ت��ل��قِّ اله��يً��ا زم��ان��ي ص��ح��ب��ُت
وِش��م��اال ي��م��ن��ًة ت��ع��ِط��ي ال��دَّه��ُر ه��ي غ��ادٍة وج��ِه ف��ي ال��ده��َر أس��لُ��و ل��ي��ال��َي
ف��اال ي��ك��ِذب ال��ع��ش��َق ب��أنَّ أُش��كَّ أُك��ن ول��م س��ع��اُد ي��ا ِص��دًق��ا ع��ش��ق��تُ��ك



األول الفجر

ِن��ب��اال ال��ح��اِدث��اُت ب��ق��ل��ب��ي رم��تْ��ه��ا ع��واط��ٌف إل��ي��ك ت��خ��طَّ��تْ��ن��ي أن إل��ى
وَم��الال َونً��ى ل��ي��ال��ي��ه ف��يُ��ف��ن��ي ق��ل��بَ��ه ال��ع��ش��ُق ي��دخ��ل ال َم��ن ال��ن��اِس م��ن
َح��الال ال��زَّم��ان نَ��ه��ب ع��ل��ى ت��ع��ي��ُن ح��ب��ي��ب��ٍة ق��رُب ال��نَّ��ف��ِس غ��ذاءَ ألن
وَح��اال ال��ح��ي��اة ن��وُر ب��ع��ده خ��ب��ا ف��َق��د َخ��ب��ا ��ا إمَّ ال��ُع��م��ر ن��وُر ال��ح��بُّ ه��و
وخ��ب��اال ج��نَّ��ًة ال��ت��ص��اب��ي ف��ي تُ��ِص��ْب م��س��ال��ٍم غ��ي��َر ت��ه��واه م��ن ي��ُك ف��إن
َج��م��اال يَ��س��تَ��ه��ل ووج��ٌه ع��ق��ي��ٌق وم��ب��س��ٌم رش��ي��ٌق ق��دٌّ م��ه��ج��ت��ي َس��ب��ا
وِح��ب��اال ��ح��ى ال��ضُّ َم��ت��ن ع��ل��ى ِش��ب��اًك��ا ش��ع��اَع��ه��ا َم��دَّت ال��ش��م��َس ك��أَنَّ وَش��ع��ٌر
ت��تَ��الال ف��ي��ه��م��ا رب��ي��ٍع س��م��اءَ َس��ن��اه��م��ا ي��ج��لُ��و زرق��اَوان وع��ي��ن��اِن
َك��م��اال ال��ح��ب��ي��ِب ش��خ��ِص ف��ي ف��ت��وج��َد َخ��ل��ي��ق��ٌة ت��ِزن��ه ل��م خ��ل��ًق��ا ��ق��ُت ت��ع��شَّ
ُم��ح��اال ف��ي��ك ال��ح��بُّ ع��ل��يَّ ف��ص��ار ال��َه��وى ف��ي وروُح��ِك روح��ي ت��م��ت��زْج ف��ل��م
ي��تَ��ع��ال��ى ب��ه َع��رًش��ا ل��ه��ا وأن أس��ي��ُره أَنِّ��ي ب��ال��ح��س��ن تُ��ف��اِخ��رن��ي
ِرج��اال ال��نِّ��س��اءُ ت��س��تَ��ص��ب��ي ك��نَّ ف��م��ذ ب��ُح��س��ن��ه��ا ف��خ��ًرا ح��س��ن��اءُ وج��دْت إذا
ُزالال ��راُب ال��شَّ ذاك ي��ك��ن ل��م إذا ب��ك��اِس��ه ��راب ل��ل��شَّ اف��ت��خ��اٍر وأيُّ
ِن��زاال ال��نَّ��ازالت ف��ي��ك وأَت��ع��ب��ُت ال��َه��وى ف��ي ِن��ه��اي��ة ال ح��ت��ى ه��وي��ت��ِك
ونَ��ك��اال َف��ج��ع��ًة ن��ص��ي��ب��ي ف��ك��ان خ��اِل��ًص��ا َغ��رام��ك ف��ي ق��ل��ب��ي وأع��م��ل��ُت
َح��اال َ وأس��وأ آم��اًال وأض��يَ��َع ُح��ش��اش��ًة أك��ون م��ا أض��نَ��ى وأص��ب��ح��ُت
ِط��واال ال��ح��ادث��اِت ذي��وَل ج��ررُت ال��ه��وى ج��رَّن��ي ح��ي��ثُ��م��ا ف��ؤاًدا وأَدَم��ى

∗∗∗
َم��ج��اال ض��اي��ُق��وه ق��د ف��إن��ه��ُم ال��وَرى ُم��ص��ان��ع��ِة ع��ن ف��ؤادي زج��رُت
آال ت��ورَّد م��ن ح��يٍّ ُ ألَظ��م��أ إن��ه ال��ع��ي��َش ِرِدي آلم��ال��ي وق��ل��ت
م��اال وأب��ذُل أخ��الًق��ا ُد أب��دِّ بُ��ره��ًة ب��ال��لَّ��ذاذات ِج��س��م��ي وم��تَّ��ع��ُت
وَك��الال ح��ط��ًة إالَّ ن��ل��ُت وم��ا م��ت��ج��نِّ��ٌب ك��ارٌه وق��ل��ب��ي ف��ع��دُت

∗∗∗
واَل��ى ب��ال��م��ص��ائ��ِب ده��ًرا ي��وال��ون األذَى ع��ل��ى ��اب��ري��ن ال��صَّ ع��ي��ُش ب��ئ��َس أَال
ث��َك��ال��ى وج��وُه ُح��زنً��ا ول��ه��م غ��َدوا إذا ع��َج��ٌب ه��ل اآلم��ال ث��ِك��لُ��وا ل��ق��د
ِق��ت��اال وال��ح��ي��اَة ن��ه��بً��ا ال��ع��م��ر خ��ِذ وإن��م��ا ��روِر ال��سُّ َع��وَد ت��ن��ت��ظ��ْر ف��ال
ِض��ئ��اال ت��رت��ج��ي��ه م��ا ع��ل��ى م��ن��اَك ت��ُك��ن وإْن اس��ت��ه��لَّ��ت ك��ي��ف ال��ُم��ن��ى ت��ل��قَّ
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العاثر األمل

ِوص��اال ال��ن��ائ��ب��اِت َدي��اج��ي ف��ي ل��ه ��ًم��ا م��ت��مَّ ��ق��اءَ ال��شَّ الق��ي��ُت أن��ا ف��ه��ا
َخ��بَ��اال أن��وَح ال ح��ت��ى وأض��َح��ُك غ��اف��ٌل ع��ن��َي ال��م��وَت ألن أع��ي��ُش
َخ��يَ��اال ف��ص��رُت َع��وادي��ه ُق��واي ت��خ��رََّم��ْت ح��ت��ى ال��ح��بِّ ُه��م��وم ح��م��ل��ُت
ِم��ث��اال ��م��ي��ِم ال��صَّ ل��ل��بُ��ؤس وأص��ب��ح��ُت ��ًم��ا م��ج��سَّ ��ق��اءِ ال��شَّ ُع��ن��وان وأص��ب��ح��ُت
َدالال ي��ِت��ي��ه ال��دن��ي��ا ع��ل��ى س��ع��ي��ًدا ��ًم��ا م��ن��عَّ ي��ظ��لُّ أَه��واه أن��ا وم��ن
وغ��اَل��ى زاَد ال��ن��اُس وي��ق��وُل ب��ه م��ؤاِس��يً��ا ل��ي أَرى ال أش��ك��و ق��م��ُت إذا
ِظ��الال ال��َح��ي��اة ن��ور م��ن وبُ��دِّل��ُت َزه��ره ب��ع��د م��ن ال��ُح��بِّ ش��وَك ف��بُ��دِّل��ُت
ِرم��اال ال��رِّي��اُض ت��ل��ك ب��ه وص��ارْت م��خ��يِّ��ًم��ا ل��ي��ًال ��ب��ُح ال��صُّ ذاك وأص��ب��ح
آال ب��م��وت��َي أُف��ِج��ع ل��م م��تُّ إذا وربَّ��م��ا أم��وَت ح��ت��ى ك��ذا أأب��َق��ى

١٩١٣ سنة ديسمرب و٦ ٥
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أنا

ث��ان��ي م��ال��َي ال��ن��اس ف��ي ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت وَم��واط��ن��ي م��ن��ش��ِئ��ي ع��ن تُ��س��ائ��ل��ن��ي
أب��واِن وال أه��ٌل ال ف��ؤادَي إن��م��ا ح��واءُ واألمُّ آدٌم أب��ي
ال��لَّ��َم��ع��ان ب��اه��َر ض��ي��اءً ع��ل��يَّ س��اِك��بً��ا ال��َوح��ي َم��ه��ب��ط م��ن ت��ل��ق��ي��تُ��ه
ِك��ي��ان أَت��مِّ ف��ي ف��ج��اءَت إِل��ُه ال��ـ أَف��اَض��ه��ا ي��وَم ال��ن��ور أمُّ أف��اض��تْ��ه
َوران ب��ال��دَّ األف��الَك ب��ع��ِض��ه��ا ع��ل��ى آم��ًرا ال��الِن��ه��اي��ة ف��ي وث��بَّ��تَ��ه��ا
بَ��ي��ان ب��ُح��س��ن ت��ج��لُ��وه��ا ع��رائ��ُس ح��وَل��ه��ا ت��ن��ظَّ��َم ق��د ُق��ط��ٌب ال��ش��م��ُس ل��ه��ا
ال��َم��َل��وان1 ذاِن��ك وح��زن��ي س��روري َش��م��ُس��ه��ا وق��ل��ب��َي أف��الٌك ف��ص��درَي
ب��ال��طَّ��يَ��ران ال��خ��ل��ِد م��س��تَ��َق��رِّ إل��ى أب��دي��ٌة ُش��ع��ل��ٌة ك��أن��ي َه��َم��م��ُت
زم��ان ك��لِّ واب��ُن ج��ي��ٍل ك��لِّ أخ��و ف��إن��ن��ي ت��ع��ل��م��ي��َن ال ك��م��ا ُج��ِب��ل��ُت

١٩١٤ سنة فرباير ٩

هوامش

والنهار. الليل (1)





تعزية

فهده. داود املرحوم الطبيب شقيِقه وفاة يف فهده، بك جاد الكريم الصديق إىل

ت��س��ت��ع��ُر واألَح��ش��اءُ ي��ن��ص��بُّ م��دم��ُع��ُه ال��م��رءَ ي��ف��ي��د م��اذا
ال��ح��ف��ُر ط��َوت��ه��م ال��ذي��ن تُ��ح��ي��ي وَه��ل ال��دم��وُع ال��م��اِض��ي تُ��رج��ع ه��ل
ال��نَّ��ض��ُر ش��ب��ابُ��ه ف��زال ِج��س��ًم��ا ن��ِه��ك��ْت وك��م ي��أس م��ن ت��ش��ِف ل��م
ال��ح��ص��ُر وس��رُّه��ا ال��نُّ��ف��وس ل��غ��ُة غ��واِرب��ُه ج��اَش��ت إن وال��دم��ُع
َش��رُر ب��ج��ُف��ون��ه��ا ف��ك��أن��م��ا ب��ه ال��ع��ي��وُن وت��ح��م��رُّ ت��ق��ذي
ال��ق��َدر ب��ه يَ��ج��ري ال��ذي يَ��روي ق��َدٍر ع��ل��ى ت��ج��ري ال��ُم��ن��ى ه��ِذي
ال��ق��م��ُر وُغ��يِّ��َب ال��ن��ج��وُم ف��ي��ه��ا أَف��َل��ت إن ك��األف��الك وال��ن��ف��ُس
َس��َف��ر وح��ي��اتُ��ن��ا آم��الُ��ه وان��ق��ط��َع��ت ��ْف��ُر ال��سَّ ال��س��ب��ي��َل ض��لَّ

∗∗∗
ص��بَ��روا م��ن أج��َر ي��ج��زُل ال��ل��ه أٍخ ف��راِق ع��ل��ى ي��ن��وُح م��ن ي��ا
م��ن��ت��َظ��ر ب��دَّ ال وم��م��اتُ��ه أب��ًدا م��خ��لَّ��ًدا ل��ي��َس ال��م��رءُ
واألثَ��ر وال��ع��ي��ُن أي��اُم��ه ُط��ِويَ��ت إذا ال��ك��ب��رى وال��راح��ُة
س��َه��ر ول��ي��لُ��ه ال��س��ري��ر ع��اِل��ي ي��ح��ُس��ده ال��َق��ب��ر ف��ي ن��ائ��ٍم ك��م
َض��ِج��ر وف��ؤاُده ��ٌم م��ت��ب��سِّ ي��غ��ِب��ُط��ه ال��لَّ��ح��د ف��ي وم��ق��طَّ��ٍب
ح��ذَر وال أم��ٌن ال وال��ق��ب��ُر َح��ذٌر ح��ي��ات��ه وك��لُّ ح��يٌّ
وال��ح��َج��ر ال��ت��رُب ال��ح��ري��ر ب��س��ط ِم��ن وأل��ي��ُن َم��رح��م��ٌة وال��م��وُت

∗∗∗



األول الفجر

ك��ِب��روا م��ع��ش��ر م��ن ف��ألنَّ��ه ب��ه ال��م��ص��اُب ك��ِب��ر ق��د ك��ان إن
ال��ِق��َص��ر ع��ي��ب��ه��ا ال��ش��ب��ي��ب��َة إن ش��ب��ي��بَ��تُ��ه ُق��ص��ف��ت ل��دْن ق��ص��ُرت
ال��زََّه��ُر ف��ي��ذبُ��ل ��م��وُم ال��سَّ ت��أت��ي م��ب��اِس��ُم��ه ن��ِض��َرت إن وال��زَّه��ر
ال��ِف��َك��ر وح��ارِت ال��ِح��م��اُم ص��اَل وق��د ي��ف��ْده ف��ل��م ال��ط��ب��ي��َب ك��ان
ي��ن��تَ��ِص��ر ال��ده��ُر وق��اَم ذلُّ��وا إذا ال��ض��ع��اَف يُ��س��ل��ي ال��ذي ك��ان
ال��َك��ِدر ال��دُم وأف��س��َده��ا نَ��ِغ��ل��ت إذا ال��ج��راَح ي��أُس��و ال��ذي ك��ان
ت��ن��ت��ِش��ر ال��رُّوح ت��ع��وَد ح��ت��ى م��ف��اس��َده��ا ِم��ب��ض��ع��ُه يَ��ج��تَ��ثُّ
ال��وَط��ر ان��ق��َض��ى م��ن��ه وك��أن��م��ا م��ت��اع��ِب��ه م��ن ُع��وف��ي ال��ي��وَم
م��ش��ت��ه��ر ال��َخ��ل��ق ف��ي ودواؤه خ��ال��ُق��ن��ا ال��ل��ُه ال��ط��ب��ي��َب إن
ِغ��يَ��ر ك��ل��ه ك��وٍن ِت��ي��ه ف��ي ض��نً��ى غ��ي��ر اإلن��س��ان ص��ح��ُة م��ا
ال��ب��َش��ر اش��ت��َف��ى وب��ه ال��رَدى إالَّ ل��ه دواءَ ال داءٌ وال��ع��ي��ش
ال��ض��َرر ذل��ك ي��ج��ِل��ُب ل��ل��ن��ف��ع ف��يَ��ا ف��ي��ه نَ��ح��َي ل��م نَ��ُم��ت ل��م ل��و

∗∗∗
ال��ُح��ُس��ُر ُع��ق��ولُ��ن��ا ت��راه ال م��ا ي��َرى ف��ه��و ال��رح��م��ِن إل��ى س��لِّ��م
ُغ��َرر أَي��اُم��ه ال��ذي ف��ه��و م��ح��ِم��دٍة ب��ك��ل أخ��اك واذك��ْر
ُص��َور ك��أن��ه��م ال��رِّج��ال وم��ن رج��ٌل واس��ُم��ه ف��ي��ن��ا ع��اَش ق��د

١٩١٤ سنة مايو ٢٠
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شكوى

ال��ِح��م��اْم ي��أت��ي ال ف��إالَم ��ق��اْم ال��سَّ ط��ال ق��د رب ي��ا
ال��ض��ِراْم يُ��ف��ن��ي��ن��ي أع��ي��ش ع ال��دُّم��و وادي ف��ي وع��الَم
األُوام ي��ش��ِف��ي ل��ع��ل��ه ءَ ال��ش��ف��ا ال��ح��بِّ م��ن أرج��و
ال��َغ��رام غ��ي��ر ل��ه م��ا يَ��ة ال��الِن��ه��ا ب��ي��ُت وال��ق��ل��ُب
��الم ال��سَّ دار ف��ي ـ��بَّ ـُ ال��ـ��ـ��ح�� ي��ل��َق ربَّ��اه ي��ا أط��ل��ْق��ه

∗∗∗
أَم��ام وال وراءَ ف��ال ِد ال��ُوج��و إل��ى خ��رج��ت إن��ي
ال��ظَّ��الم أذي��ال ت��ح��َت ِف��ر ال��ُم��س��ا ي��م��ِش��ي ك��م��ا أم��ِش��ي
ال��ِخ��ت��ام وال ال��ب��ع��ي��د ـ��بَ��ْدءَ ال��ـ أع��رف ال م��أِزٍق ف��ي
يُ��رام ال ح��ض��ي��ٍض إل��ى ِة ال��ح��ي��ا ج��رُف ب��ي ف��ان��ه��اَر
ال��ِع��ظ��ام ال��ُم��ل��م��ات م��ن ـ��دَّ أع��ـ ب��م��ا ال��زم��ان وع��دا
��ه��ام ال��سِّ َوق��ع م��ن أش��دُّ ـ��نَّ وق��ع��ُه��ـ دواه��م س��وٍد
وال��ِخ��ص��ام ال��ت��ن��ازُع ـ��ِره��ُم أم��ـ ك��لُّ خ��ل��ًق��ا ول��ق��ي��ُت
وال��ِوئ��ام ال��ت��ج��اُم��ل م��ع��ن��ى ل��َع��ي��ش��ه��م ي��ف��ه��م��ون ال
��دام وال��صِّ ال��تَّ��ن��اُط��ح ع��ل��ى ُش ال��ِك��ب��ا ُف��ط��ر ك��م��ا ُف��ِط��روا
ال��زَِّح��ام ذاك ف��ي ط��ار ًع��ا ش��ع��ا آم��ال��ي ف��رأي��ُت
األَن��ام ُم��ص��ان��ع��ُة ن��ي��ا ال��دُّ س��ع��ادة أن وع��ِل��م��ت
ال��لِّ��ئ��ام ال��ق��وم ة م��ودَّ ـ��ُه ال��ن��زي��ـ ال��طَّ��ب��ُع ل��َي وأب��ى



األول الفجر

ال��ِت��ئَ��ام ب��ه��ُم ل��ه م��ا ءٌ ُج��ز ال��ن��اس ف��ي ف��ك��أنَّ��ن��ي
اب��ِت��س��ام ف��ال ح��ِي��ي��ت أو ـ��بٌّ ـِ ُم��ح�� ي��ح��َزن ل��م م��تُّ إن
��َج��ام ال��سِّ أدم��ع��َي ال��ع��م��َر ـ��ُد تُ��ع��ي��ـ ه��ل ل��ك��ْن ف��ب��ك��ي��ُت
ال��َم��رام أق��ِض ول��م ح��ظِّ��ي أنَ��ْل ل��م أن��ي وأِس��ف��ُت
ال��س��الم ج��ن��اِت ُك��نَّ ِط��َن َم��وا ع��ل��ى ال��طَّ��ري��د أَس��َف
ِك��رام أح��ب��اٍب وم��ب��ي��ُت ن��خ��ب��ٍة ج��دوٍد م��ث��َوى
نَ��ام األمِّ ج��ن��اِح إل��ى ـ��َن ـْ ح��ي�� ال��ط��ي��ر ف��رَخ وح��َس��دُت
ن��ام ال��غ��ص��ِن نَ��ض��ي��ُر م��ن��ه إذ األرِض ت��رَب وح��س��دُت
ال��ُخ��زام َع��بَ��ُق ب��ه��ا غ��دا ـ��ِم ال��ن��س��ـ��ي��ـ أن��ف��اَس وح��س��دُت
ال��ك��م��ام ��ت��ه��ا ض��مَّ ح��ي��َن ئ��ِن ال��َج��ن��ـ��ا أزه��ار وح��َس��دُت
م��ق��ام ع��ل��ى ق��راَر ف��ال ُت ال��ك��ائ��ن��ـ��ا ع��ل��يَّ ض��اَق��ت
ال��م��ن��ام ح��االِت م��ث��ُل ـ��ِظ ��ـ ـَ��ـ��قُّ ال��ت��ي��ـ�� وح��االُت أغ��دو
ال��ج��س��ام ال��ُك��رُب أَب��َق��ت م��ا ِس��وى ِج��س��م��ي م��ن ي��ب��َق ل��م
ِع��ظ��ام م��ن ض��ري��ٍح ع��ل��ى ءُ ال��َف��ن��ا دُه يُ��ردِّ ن��َف��ٌس

∗∗∗
َدوام وال أَع��وُد ف��ه��ل ءَ َرَج��ا ف��ال َزه��دُت إن��ي
َم��الم ف��ال ال��م��ل��مِّ ـ��ع��ِس ال��ـ��تَّ��ـ ُم��ن��ت��ه��ى ي��خ��َش��ى ك��ان م��ن
األَن��ام ربَّ ي��ا أدع��وك إن��ن��ي ع��ف��َوك رب��اه
ال��س��ق��ام ه��ذا وي��ن��ق��ِض��ي ـ��ُح وأس��ت��ري��ـ أم��وُت ف��م��ت��ى
ال��س��الم ِف��ي��ه��ا وم��ن ن��ي��ا ال��دُّ ع��ل��ى ق��ب��ري ف��ي وأق��وُل

١٩١٤ سنة يوليو ١٥
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القرب زهرة

… أ … أ إىل:

َخ��ص��ي��ب��ا ال��دُّم��وِع ب��م��اءِ ت��راب��ي تُ��ع��ي��دي واب��ك��ي ق��ب��رَي ف��وق ق��ف��ي
رِط��ي��ب��ا نَ��ض��ي��ًرا ال��م��ح��ي��ا أَغ��رَّ زه��ًرا ف��يُ��ن��ب��ُت م��ن��ه��ا وي��خ��ض��لُّ
ويَ��ِط��ي��ب��ا ب��ه ال��ح��ي��اُة ل��ت��ج��ري ال��راق��داُت أع��ظ��م��َي تُ��غ��ذِّي��ِه
وِط��ي��ب��ا ن��ف��ًح��ا ال��زَّه��ر ف��ي تَ��َس��رََّب ُح��ب��ي ف��ه��و ��ذَا ال��شَّ ان��ت��َش��ق��ُت م��ا إذا
م��ري��ب��ا ال��ت��راِب ت��ح��ت ف��أَص��ب��َح ِج��س��م��ي ُع��ن��ص��َر ال��م��وُت َح��لَّ��ل ل��ئ��ن
ال��ُغ��ي��وب��ا ي��ن��اِج��ي ح��يٌّ ه��ن��ال��َك َم��م��ات��ي ب��ع��د غ��راَم��ك ف��إن
َوِج��ي��ب��ا ل��دي��ك ت��ح��نُّ إل��ي��ه��ا ف��اص��غ��ي ت��زوُرك روح��ي س��أُرِس��ل
ال��ُخ��ط��وب��ا ع��ن��ك وت��دف��ُع ت��ق��ي��ِك ح��ارًس��ا م��َل��ًك��ا أُص��يِّ��ره��ا
أُن��ي��ب��ا إل��يَّ ع��ن��ك ال��ذِّك��ُر ه��ي َزه��رًة خ��ِذي ق��ب��ري زرِت وإن
ال��َح��ب��ي��ب��ا يَ��س��ت��زي��ر ب��ه م��ح��بٍّ اب��ت��س��اُم إالَّ ال��ق��ب��ِر زه��رُة ف��م��ا

١٩١٤ سنة سبتمرب ٢٢





األسود العقد

ي��ذوْب ال��ق��ل��ُب أب��ص��َره ك��لَّ��م��ا أس��وَدا ِع��ق��ًدا ال��ِج��ي��ِد ف��ي ل��ِب��َس��ْت
ُق��ل��وْب ح��بَّ��اُت ال��ِع��ق��ِد وآلل��ي م��تَّ��ص��ٌل ه��ًوى ��ل��ك ال��سِّ إن��م��ا

١٩١٤ سنة نوفمرب ٤





النجوى

ه��يَ��ة ال��الَّ ي��ِدك ف��ي وض��ع��تُ��ه��ا َف��ق��د ح��ي��ات��ي ع��ن ت��س��أل��ي��ن��ي ال
ال��س��اه��يَ��ة ال��ف��اِت��ن��ة ُم��ق��ل��تُ��ك ت��ص��بَّ��ت��ه��م��ا وال��روُح وال��ق��ل��ُب
ال��ش��اك��ي��ة ال��نُّ��ه��ى ِش��ك��اي��ات غ��ي��َر ُم��ه��ج��ت��ي م��ن أم��ِل��ُك ال وال��ل��ه
اِج��ي��ة ال��دَّ وال��َم��ج��ه��ل��ة ال��ي��أِس ف��ي إي��غ��اِل��ه غ��ي��َر ف��ؤادي وم��ن
ال��دَّاه��يَ��ة وال��ن��ازل��ِة وال��ب��ؤِس األس��ى غ��ي��َر ال��ُع��م��ر م��داِع��ي وم��ن
زاه��يَ��ة زاه��رًة ال��م��ن��ى أَل��َق ب��ال��رِّض��ا ت��ل��َق��يْ��ن��ن��ي ب��أن ل��ي م��ن
ال��نَّ��اِئ��ي��ة آم��ال��ي ُم��س��ت��دن��يً��ا بَ��دِئ��ه م��ن ال��ع��م��َر ف��أَس��ت��ع��ي��ُد
ال��خ��ال��يَ��ة أيَّ��ام��َي م��رت��ِج��ًع��ا ج��نَ��ى ��ا ع��مَّ ده��رَي م��س��اِم��ًح��ا
ال��م��اِض��يَ��ة ص��ح��تُ��ه ك��أنَّ��ه��ا أَس��ق��اَم��ه ال��ق��ل��ُب أح��بَّ إذن
ق��اس��يَ��ة ي��ا ال��ِع��ش��ري��ن ف��ي أه��رم��ِت ال��ذي ش��ب��اب��ي ن��ف��ِس��ي َدْت وج��دَّ

∗∗∗
ال��َج��ال��ي��ة ال��ُم��ن��ى ت��ج��لُ��وِك ب��ال��نُّ��ور م��غ��ُم��ورًة نَ��ج��واي ف��ي أراك
ال��راِض��يَ��ة ال��ح��ل��ِل ف��ي خ��اط��رًة ��ن��ى ال��سَّ رائ��ع��ات ف��ي ط��ائ��رًة
خ��اف��يَ��ة ب��ادي��ًة أْف��ق��ه��ا ف��ي رف��َرَف��ت وق��د ��ع��ِر ال��شِّ ك��َربَّ��ِة
غ��اِدي��ة رائ��َح��ة آل��ه��ٌة ح��ول��ه��ا م��ن��ط��ق��ٍة ف��ي ط��ل��ع��ِت
��اف��يَ��ة ال��صَّ أن��واِره��ُم ج��م��ال ُم��س��ت��ك��م��ل��و األوس��اط م��ج��ن��ح��و
ال��ع��اِدي��ة ال��دُّج��ى َص��والت ت��رد أل��ح��اُظ��ه��م األوج��ِه م��ؤت��ل��ُق��و
ع��اِري��ة ُح��س��ن��ه��ا أب��ه��ى ْه��َراء ال��زَّ ك��األن��ُج��م ال��ح��س��َن اس��ت��ع��اروا م��ن��ِك



األول الفجر

ن��اِه��ي��ة آِم��رٌة ب��ي��ن��ه��ُم ف��وق��ه م��ن أن��ِت ع��رٌش أُق��ي��َم
ال��ق��اِص��يَ��ة األب��ح��ر ف��ي وف��رُع��ه��ا أص��ل��ُه��ا ال��س��م��ا ف��ي ش��ع��اًع��ا م��دَّ
ال��ح��اِن��ي��ة ��اف��ي��ة ال��صَّ س��م��اُؤك أش��َرق��ت إذ ال��ب��ح��ر وَح��نَّ ص��ف��ا
ال��زاك��يَ��ة ال��رَّوض��ة ه��ذي ث��غ��وُر ع��ط��َره��ا ن��َش��رت ق��د ب��ي��ن��ه��م��ا
ال��ن��اِدي��ة أوج��َه��ه��ا ��ح��ى ال��ضُّ ح��لَّ��ى م��ج��ل��وًَّة اآلم��اُل أزه��اُره��ا
��اري��ة ال��سَّ ال��ن��َغ��م ت��م��وُّج��ات ع��ل��ى ُح��ب��ي اس��ت��ج��ل��ي��ُت أن��ا إذا
��اديَ��ة ال��صَّ ُم��ه��ج��ت��ي م��ن إل��ي��ه��م��ا ُم��س��ت��ش��ف��يً��ا ع��ي��ن��ي��ك م��س��اِئ��ًال
��ام��يَ��ة ال��سَّ ال��ن��اِدرة أوص��اِف��ك ل��َدى ح��سٍّ ك��ل ع��ن ُم��ج��رًَّدا
اآلس��يَ��ة ال��ِع��ل��ُة إالَّ ه��واك ف��ي تُ��َؤاس��ي��ه ال ق��ل��ٍب ع��ل��ي��ل
ب��اديَ��ة ض��اح��ك��ٍة وج��نَّ��ٍة ع��اِب��ٍس ج��َدٍث ش��ف��ي��َري ع��ل��ى
ال��ع��ان��يَ��ة ن��ف��س��َي يُ��ج��اِذب��ان��ي ع��ان��يً��ا ن��َظ��ًرا يُ��خ��ال��َس��ان��ي
ال��ع��اِل��ي��ة ��ن��ا ال��سَّ أي��دي تُ��ِق��لُّ��ه ال��م��َدى ب��ع��ي��َد ال��ُح��بَّ أَرى ب��ي��ن��ا
ال��غ��اِش��ي��ة ال��ظُّ��َل��م أرَخ��ى وال��ل��ي��ُل األَس��ى ب��ح��اِر ف��ي ب��نَ��ف��ِس��ي إذا

∗∗∗
ال��رَّاِق��ي��ة ال��م��ن��ط��ق��ِة ف��ي ح��َوتْ��ه وم��ا َح��ي��ات��ي ه��ذي ُم��ن��ي��ت��ي ي��ا
ال��ج��اث��ي��ة آم��ال��َي ع��ل��ى ق��اَم ��ي��ِت��ه ت��رقَّ ق��د ق��ل��ب��ي ال��ع��رُش
ال��ب��اِك��ي��ة أج��ف��ان��َي تُ��رس��لُ��ه��ا ��ي��ًة ِف��ضِّ األح��الُم ب��ِك ��ت ح��فَّ
َح��ال��يَ��ة م��نً��ى ف��ي��ك ت��ح��وَّل��ْت ت��م��لَّ��ك��ِت��ه��ا إذ ن��ف��س��ي ك��أنَّ
ب��اه��يَ��ة ب��اه��رٍة آي��ٍة م��ن ب��ه َح��ي��ات��ي ازدانَ��ت م��ا وك��لَّ
ال��ن��اِدي��ة ال��رِّض��ى أي��دي أوَل��تْ��ك��ه ال��ذي ال��َج��م��ال م��ن��ِك م��ك��ت��س��ٌب
ال��ن��اِس��ي��ة ال��ذاك��رة ح��ق��ي��ق��ُة أع��يُ��ن��ي إل��ى ع��اَدت إذا أم��ا
ال��غ��اِف��ي��ة ال��ُم��َق��ُل ت��رفُّ ك��م��ا ن��ف��ِس��ه��ا إل��ى ن��ف��س��ي وان��ت��ب��َه��ْت
ام��يَ��ة ال��دَّ األَس��ى ِج��راح��اُت ق��ل��ب��ي إل��ى وع��اَدْت ال��ل��ي��ل إل��ى ُع��دُت
ال��ف��اِن��ي��ة األَم��م ه��ذي م��ت��اُع أك��اذي��بُ��ه ال��ع��م��ُر وه��ك��ذا
ال��ه��ان��يَ��ة اآلم��ن��َة ي��ف��ج��ُع م��ا أب��َص��روا ص��ادًق��ا ت��راءَى ف��إن
ال��خ��اف��يَ��ة ال��ك��ارث��ِة ف��واج��َع ك��َس��ا ط��الءٌ ال��ُع��م��ر ف��ي وال��ح��بُّ
آم��ال��يَ��ه غ��اي��ة ال��رض��ى إن ب��ال��رض��ى زخ��رف��ه ف��أح��س��ن��ي

١٩١٤ سنة نوفمرب و٦ ٥
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موجز رشح

وال��ِف��َك��ر ال��ظ��نِّ ُم��س��يءَ ف��ي��ه ك��ن��ُت م��ا ع��رًض��ا ق��ل��تُ��ه ل��َق��وٍل أت��غ��َض��ب��ي��ن
م��خ��ت��َص��ر ش��رح م��ن ً خ��ط��أ ف��ه��م��ِت��ه وق��د ال��ب��س��ي��ِط ال��َم��ْزح س��وى أردُت وم��ا
ُم��دَّك��ر غ��ي��ر ي��وًم��ا ت��َري��ن��َي ول��ن ي��ؤل��م��ن��ي ف��ات ق��د ال��ذي ِذك��ر ألَنَّ
ُم��ن��ف��ِط��ر ب��ال��َوْج��د م��وض��ٍع ع��ل��ى م��ن��ه ن��زَل��ت إذا ال��ذِّك��رى ت��ق��تُ��ل��ه وال��ق��ل��ُب
ال��ب��َش��ر ف��ي ب��ال��ح��بِّ خ��اف��ق��ٌة أرواَح وال ق��ل��وَب ال ح��ت��ى أُح��بُّ��ك إن��ي
وال��ق��َم��ر ��م��س ال��شَّ ن��ور ل��َي وف��ي��ه��م��ا ض��اِح��ك��ًة ع��ي��ن��اِك ت��ك��ذِّبُ��ن��ي ف��ِل��ْم
ك��َدر وم��ن ص��ف��ٍو م��ن ح��اَش��اِك ك��درِت وإن ص��ف��وِت إن ون��اٌر ن��وٌر وأن��ِت
وال��ض��َرر ال��نَّ��ف��ع م��ع��ان��ي م��ن ً ُم��بَ��رَّأ غ��دا ُس��ع��اُد ي��ا م��ع��نً��ى ف��ي��ك وإن��م��ا
وال��ِغ��يَ��ر األح��داِث م��ن ب��أَم��ٍن ب��ات��ْت وق��د ال��رج��اءُ غ��ذَّاه��ا ال��س��ع��ادة م��ح��ُض
وال��ص��َدر ال��م��وت ِورد ب��ي��ن أوق��ف��ِت��ن��ي ولِ��ْم ه��واِك ف��ي ش��ق��يٍّ��ا أروُح َف��ِل��ْم
س��ه��ري وع��ن َدم��ع��ي وع��ن ُه��م��وم��ي وع��ن َوَل��ه��ي وع��ن ُح��زن��ي ع��ن ال��ل��ي��ال��َي س��ل��ي
ال��ع��بَ��ر أف��َج��ع م��ن ع��ب��رٌة ك��أن��ه��ا وح��ًش��ى َوَه��ى ق��ل��ٍب ع��ل��ى ال��ض��ل��وَع أط��وي
ال��َخ��ِص��ر1 ��ائ��غ ب��ال��سَّ وأَش��َرق��ن��ي ُس��ق��ًم��ا َف��َف��تَّ��تَ��ه ِج��س��م��ي ع��ل��ى ال��زم��اُن أخ��نَ��ى
��َور ال��صُّ أص��دق م��ن ل��ه ص��رُت ف��ال��ب��ؤُس ُره ي��ص��وِّ رس��ٌم ل��ه ش��يءٍ وك��ل
وُم��ص��َط��ب��ر ع��زٍم م��ن ت��م��لَّ��ي��ُت ب��م��ا ِرًع��ا م��دَّ ال��ده��َر أل��ق��ى ل��ع��ي��ن��ي��ِك إن��ي
ب��ال��َخ��بَ��ر ال��ُخ��بْ��ر ق��َرن��ُت ع��ل��ًم��ا ازددُت م��ا إذا ب��ال��ح��ي��اة ف��ه��ًم��ا ال��ب��ؤُس ي��زي��دن��ي
ق��َدر ع��ل��ى وأَج��راه ال��ن��ظ��اَم ه��ذا ل��ه��ا وس��نَّ ال��دُّن��ي��ا خ��َل��َق م��ن ن��ظ��ام

∗∗∗



األول الفجر

ال��ب��َش��ر م��ن واألخ��رى ال��ك��واك��ِب م��ن واح��دٌة َش��م��س��ان ول��ي ش��م��ٌس ل��ل��ن��اس
وال��ن��َظ��ر ب��ال��لَّ��ف��ِظ ف��اِت��ن��ت��ي إل��يَّ أح��بُّ��ه��م��ا ل��ك��ن َش��َرٌع ُح��س��ن��اه��م��ا
ح��َج��ر م��ن ُق��دَّ وق��ل��ٌب ال��ن��س��ي��ِم م��ع ط��ائ��رُه ط��ار ق��ل��ٌب ق��ل��ب��ان وال��ن��اُس
وال��ك��َدر ال��ه��مِّ ح��ل��ي��َف ي��ب��ق��ى وذاك ك��َدٍر وال ه��مٍّ ب��ال ي��ع��ي��ُش ه��ذا
ُم��ح��تَ��ض��ر أن��ف��اُس ت��ف��ارُق��ه ال م��ن ع��ل��م��وا ل��و ��ع��ِد ب��ال��سَّ أَواله��م��ا وإنَّ
وأْتَ��م��ري ش��ئ��ِت م��ا ف��اح��تَ��ِك��م��ي ه��واِك ث��َوى ُس��ع��اُد ي��ا وف��ي��ه ق��ل��ب��ي ك��ذاك

١٩١٤ سنة سبتمرب ١٠

هوامش
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املتاليش العزم

ش��رارا ع��ِل��ق��َن ق��د ض��ل��وع��ي ح��ِس��ب��ُت وث��ارا ال��غ��راُم َص��دري ف��ي ض��جَّ إذا
ن��ارا وأط��ف��ئُ آالًم��ا ��ُف أخ��فِّ ل��وع��ت��ي ال��م��ب��رِِّد ال��دم��ع إل��ى ف��ع��دُت
ويُ��دراى م��وَج��ٌع ط��ف��ٌل يُ��ع��اَم��ُل م��ث��ل��م��ا ب��ال��ُم��داراِة ق��ل��ب��ي وع��ام��ل��ُت

∗∗∗
ِن��ف��ارا ك��ان األن��س ه��ذا ل��ي��َت أال أُن��س��ه��ا وع��ن��دَي ق��ل��بً��ا أَه��اج��رت��ي
ِس��رارا األك��ي��ُد ال��ح��بُّ ه��م��ا ف��ح��الَّ ه��واُه��م��ا ت��ص��اَف��ى ف��ؤادان��ا وك��ان
دارا ال��ب��ع��ي��دُة روح��ي ع��ن وروُح��ك ب��ي��ن��ن��ا ال��ق��ري��ب��ُة ال��داُر ت��ن��ف��ُع ف��م��ا
َخ��س��ارا ف��ي��ك ال��ع��م��ر وراَح ل��دي��ك ص��ب��اب��ت��ي ف��َق��دُت ل��م��ا ال��م��ن��ى ف��ق��دُت
ت��واَرى ال��ُغ��ي��وم ف��ي ض��ئ��ي��ٌل ش��ع��اٌع ك��أن��ه ب��ع��ي��ًدا ��اج��ي ال��سَّ أم��ل��ي أرى
أُوارا ال��ُغ��ص��ون أوراُق ت��ن��اثَ��ُر ِم��ث��ل��م��ا ت��ن��اث��رَن ق��د ع��م��ري وأي��اَم
ِس��ت��ارا ي��م��د ال��م��اِض��ي ع��ل��ى ف��ن��اءٌ اس��ت��م��دَّه��ا ال��ِح��س��ان أي��ام��ي إنَّ أال
ِق��ص��ارا ��ن��وُن ال��سُّ ت��م��ِض��ي إث��ره��ا وف��ي ط��وي��ل��ًة ُس��وًدا ال��س��اع��اُت ب��ي ت��م��رُّ
ُم��دارى أذاه م��ن ب��ِج��س��م��ي م��ك��انً��ا ي��َرى ف��ال ال��زم��اُن ه��ذا ي��ق��لِّ��ب��ن��ي
أن��ارا ال��ع��ش��يِّ ب��ع��د ق��َم��ري أرى ف��ال ص��اف��ي��ًة ��ي��ف ال��صَّ س��م��اءُ وت��ب��دو
ح��رارا ��ل��وُع ال��ضُّ ت��ت��غ��ذَّاه ج��ًوى ح��رَّك��ت ه��ي إذا ال��ذك��رى ت��ع��ذِّبُ��ن��ي
ُع��ق��ارا ال��ث��اك��الت ب��ك��فِّ ش��رب��ُت ك��أن��ن��ي وب��ؤٍس ي��أس م��ن ف��أه��ت��زُّ

∗∗∗



األول الفجر

َف��خ��ارا ال��لِّ��َدات س��بَّ��اُق ف��إن��َي ع��اش��ًق��ا ال��ح��بِّ ف��ي ال��ف��خ��ُر يُ��ج��دي ك��ان إذا
ِن��ج��ارا1 وال��ك��ري��ُم ط��ب��ًع��ا ـ��ُم��روءَة ال��ـ وص��اح��ُب ال��ك��ب��ي��ر ال��َق��ل��ِب ل��ذو وإن��ي
ِك��ب��ارا ال��م��ن��ش��ئ��اِت ��ف��اِت ال��صِّ ج��م��اُل يَ��س��ت��ِم��ي��لُ��ه��ا ال��ت��ي ال��ن��ف��ُس ه��ي ون��ف��ِس��ي

∗∗∗
ُق��ص��ارى ال��ج��ه��ي��ِد ال��ُج��ه��د م��ن ب��ل��غ��ُت وأنَّ��ن��ي َص��ح��ب��ي ب��ي��ن ذل��ي أيُ��رض��ي��ِك
ص��ارا ال��ق��ط��ي��ع��ِة ب��ع��د ول��ك��نَّ��ه اص��ِط��ب��اُره ب��ال��َق��ل��ي��ل ق��ل��ب��ي ك��ان وم��ا
َح��ي��اَرى ال��ح��ادث��اُت ت��ع��وَد أن إل��ى ب��اس��ًم��ا ال��ح��وادَث ي��ل��َق��ى ال��ذي وك��ان
غ��ب��ارا ال��رِّه��ان ف��ي ُم��ث��ي��ًرا ل��ه��نَّ ف��ان��ب��رى ال��ع��ظ��ائ��ُم ال��م��ه��ِد ف��ي تَ��ص��بَّ��تُ��ه
ج��ارا وي��ع��ِج��ُب ِخ��الٍّ ب��ه ي��س��رُّ ف��ع��ل��ه ي��ف��َع��ل ال��ن��اس ب��ع��ُض ك��ان إذا
وب��اَرى ال��ق��ل��وَب بَ��زَّ ق��د ل��ذل��ك وإن��ه ِرض��اِك ال��ُق��ص��وى ف��غ��اي��تُ��ه
يُ��ج��ارى ل��ي��س ال��غ��اي��ات إل��ى وص��ار ب��ع��َض��ه ال��ن��اُس ي��درُك ال م��ا وأدرَك
ِع��ث��ارا ال��ب��ل��وغ دون ل��ه وص��ار ع��زم��ه أض��َع��ف ال��ه��ج��َر ه��ذا ول��ك��ن
َص��غ��ارا ع��ل��ي��ه أَل��وى ق��د ه��و ف��ه��ا ش��ق��اؤه إالَّ يُ��رض��ي��ِك ال ك��ان ف��إن

∗∗∗
َم��ن��ارا ال��ظ��الم ُج��نْ��ح ف��ي م��ح��ي��اِك ل��ه ب��َدا ال��ظَّ��الِم س��اري إن��ن��ي أَال
وَس��ارا ال��ظ��الِم س��اري م��َش��ى ع��ل��ي��ه ن��وُره وال��ح��بُّ ال��ع��م��ُر إالَّ ال��ل��ي��ُل وم��ا
نَ��ه��ارا ال��ظ��الُم ص��ار تَ��ِص��ل��ي وإن م��ن��اُره خ��اٍب ف��ال��ع��م��ُر ت��ق��َط��ع��ي ف��إن

١٩١٤ سنة ديسمرب و٤ ٣

هوامش

واملنِبت. الطَّبع النِّجار: (1)
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قري أبو

األربُ��ُع ب��ع��ِدن��ا م��ن ف��ي��ك ع��َف��ْت ي��رج��ُع ال واألم��ُس ق��ي��ِر1 أب��و
ي��ط��م��ع ب��أك��ن��اف��ه��ا ظ��الَل ف��ال ال��َم��ص��ي��ف خ��ي��اُم وُه��دَّت
ال��م��ق��ل��ع ال��م��ؤن��ُس ف��أَوح��َش��َك ال��خ��ري��ُف ع��ن��ك ال��ن��اَس ط��رد وق��د
ي��س��تَ��دف��ع ال��م��وُج ب��ه ف��ج��اَش ه��ج��رانُ��ن��ا ب��ح��َرَك وأغ��ض��َب
األروع ال��ب��َط��ُل ي��ح��اذره األَش��مُّ وه��و ح��ص��نُ��ك َع وُروِّ
��ع ُه��جَّ وح��راُس��ه ع��ل��ي��َك ال��م��س��ت��ط��ي��ُل ال��ع��ل��ُم ي��خ��ِف��ق ول��م
ي��ظ��َل��ع2 ب��ه��ا ف��الٍة وْح��ُش ـ��َك ش��َج��راِت��ـ إل��ى ي��أوي ص��رَت وق��د
ال��م��ف��ج��ع ال��ك��َف��ُن ه��ي ذي��وًال ال��رَّاِم��س��اُت3 وج��ِه��ك ع��ل��ى ف��ج��رَّت

∗∗∗
ت��ل��َم��ع ال��ت��ي ال��ن��ج��وُم وأي��ن ال��ل��ي��ال��ي أي��َن ق��ي��ر أب��و ل��ي��ال��ي
ي��ط��ل��ع َخ��ي��م��ٍة م��ن ال��بَ��ح��ر ع��ل��ى م��س��اءً وك��ان ال��ه��الُل وأي��ن
ال��م��ب��دع ب��ه��ج��ت��ه ُن ُم��َك��وِّ ��م��اء ال��سَّ ب��ك��ب��د أخ��اه أغ��ار
ت��س��ت��ت��ب��ع ال��بَ��ح��ر ش��اط��ئ ع��ل��ى ال��ظ��ب��اءُ ال��رم��اِل ف��وَق وت��س��رح
أذُْرع ت��ط��وُِّق��ه��ا ق��دوٌد أع��ي��ٌن ت��غ��ازل��ه��ا ع��ي��وٌن
ع ��وَّ يَ��ضَّ ك��ال��ع��ط��ر ف��وائ��ُح ال��ن��اع��م��اِت ك��األغ��ُص��ن ن��واع��ُم
ال��ت��بَّ��ع األن��ج��م ت��راف��ُق��ه��ا ش��م��وًس��ا ال��ع��ش��يِّ ب��ع��د ط��وال��ُع
ع ال��رُّوَّ ال��دَُّج��ى وه��نَّ ـ��ُع��وِر ـُّ ال��ش�� ل��ي��ال��ي ال��م��ت��وِن ف��وق ن��واش��ُر
ت��م��َرع ن��ض��رتُ��ه��ا ��خ��ر ال��صَّ ع��ل��ى غ��ص��ونً��ا ��خ��ور ال��صُّ ف��وق ج��وال��ُس



األول الفجر

ت��س��ط��ع درر ع��ن ض��واح��ُك ال��بُ��دور ف��اض��ح��اِت ع��ن س��واف��ُر
ال��م��وَل��ع وال��ع��اش��ُق ـ��ِه��داي��ة ـْ ال�� أخ��و س��واءٌ ل��بٍّ س��واح��ُر
ي��ت��بَ��ع وم��ا ال��خ��ل��وُد ل��ُه��ن ال��ج��م��اِل ب��م��ل��ِك ل��واٍه س��واٍه

∗∗∗
ي��ه��َج��ع ال وال��ج��ف��ُن ال��رَّم��ل ع��ل��ى م��س��تَ��ل��ق��يً��ا ب��تُّ ب��ه ول��ي��ٍل
األدُم��ع ال��ُم��َق��ل ف��ي ـ��تَ��ح��يَّ��ُر تَ��ـ ك��م��ا ال��ن��ج��وُم ف��ي��ه ت��ح��يَّ��ُر
��ع ال��خ��شَّ ال��خ��يَ��ُم وت��رُم��ق��ن��ي ال��م��س��اءِ نَ��س��ي��ُم وج��ه��ي ي��داع��ُب
أس��َف��ع ن��وُره ب��اب��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ي��ٍر س��راٍج م��ن ع��لَّ��ق��وا ب��م��ا
ي��ه��ل��ع ق��ل��بُ��ُه َم��ن ��ُن ي��َؤمِّ م��ن��ي��ًع��ا ط��وًدا ال��ح��ص��ن وَق��َف وق��د
تُ��ن��َزع أن��ف��اُس��ه��ا م��ظ��نَّ��اُت ال��ب��راي��ا ك��أَنَّ ال��س��ك��وُت وس��اَد
ي��س��َم��ع م��ا ال��م��اءُ وأس��َم��ع��ن��ي رأَى ع��م��ا ��خ��ُر ال��صَّ ف��ح��دَّث��ن��ي
تُ��ط��بَ��ع أح��رُف��ه��ا ال��بَ��ح��ر ع��ل��ى اس��ت��ق��لَّ��ت ال��زَّم��ان م��لءَ ح��وادَث
ال��ط��يِّ��ع ال��ن��اظ��ر ب��ه��ا ع��ص��يٌّ ُخ��ط��وًط��ا ب��ال��دم��اءِ م��س��طِّ��رًة
األض��لُ��ع وت��ض��َم��نُ��ه��ا ـ��ف��ؤاِد ـْ ال�� ع��ي��وُن ال��ظ��الم ف��ي ف��ت��ق��رأَه��ا

∗∗∗
األرب��ع ب��ه��ا ال��ري��اُح ت��ِس��ي��ر ال��رَّاس��خ��اُت ت��ح��ِس��ده��ا أس��اط��ي��ُل
ُم��س��ت��ف��َزع ال��ُح��وُت ق��ل��ب��ه��ا ف��ف��ي ج��َرت م��ا إذا ال��ب��ح��اَر تَ��روُع
َم��وِق��ع ل��نَ��س��ِره��م وم��ص��ُر اس��ت��ث��ارت ال��م��ن��اي��ا ج��ي��وَش تُ��ِق��لُّ

∗∗∗
يُ��ج��َم��ع ال ف��ْه��َو ش��م��لُ��ه��ُم ـ��َت ت��ش��تَّ��ـ ح��ت��ى ب��ال��م��م��ال��ي��ك رَم��ى
ت��خ��َض��ع إلِم��رت��ه ِت��ب��اًع��ا ال��ِب��الد وف��وِد ك��لُّ وج��اءَت��ه
ُدع��وا إن َص��َم��ًم��ا ب��أت��ب��اع��ه��م ي��روَن ال��رج��ال ك��ب��اُر ول��ك��ْن
ي��س��َم��ع ف��م��ا ال��م��ي��اِه4 أم��ي��ُر ال��ك��ب��ي��ِر أم��َر خ��ال��َف ك��ذل��ك
ي��ف��َزع وال ال��ع��دوَّ ي��ب��ال��ي ال ف��ي��َك م��راِس��يَ��ه وأل��ق��ى
ُش��رَّع5 ُح��وٌَّم رأِس��ه ع��ل��ى اإلن��ك��ل��ي��ُز ف��اج��أَه ي��وَم ف��ي��ا
ال��م��دف��ُع بَ��ح��رك ف��ي وأرع��د ال��رص��اُص أف��ق��ي��َك ف��ي ف��دم��دَم
ع ُج��وَّ لُ��ًه��ى ال��ج��ه��اِت ك��أَنَّ ال��دَُّخ��اُن ج��ان��ب��ي��ك ف��ي وط��بَّ��َق
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أن��َج��ع ل��ه��ا ال��ُع��ط��اَش6 وإن ال��نَّ��ج��ي��ِع ق��ان��ي ب��ح��اَرك ف��روَّى
ت��ش��بَ��ع وم��ا األُل��وف ل��ح��وَم ت��ج��اِل��ي��دِه��م م��ن وأط��َع��م��ه��ا
ت��خ��ل��ع م��ه��ج��تُ��ه ال��َخ��وف م��ن ج��اه��ٌل ن��ج��دت��ه��م ��َر وأَخَّ
��دَّع وت��صَّ ال��ج��ب��اُل ت��ه��وي ـ��َك وك��ذل��ـ ب��ه��م ال��دَّم��اُر ف��ح��اق

∗∗∗
ي��ق��نَ��ع ال وال��م��وُت ال��ث��أَر ب��ك أَدرك��وا أَن��ه��م ن��ف��َس��ه��م ش��ف��ى
وي��س��تَ��ن��ِزع��وا ال��ب��الَد ي��ردُّوا ل��ك��ي َح��وٍل ب��ع��د م��ن ال��ت��رُك أت��ى
ت��ل��ذَع ق��ل��ب��ه ف��ي وال��ن��اُر ـ��ُت بُ��ون��اب��ار أت��ى ال��رِّم��اِل ع��دي��َد
يُ��دف��ع َف��ال وع��ن��ه��م ع��ل��ي��ه��م ق��ض��اءً ال��ح��دي��ِد ب��َم��وج رم��اه��م
ي��ش��َف��ع ب��ه م��ورا ج��اءَ وَق��د ُم��ص��ط��ف��ى ب��س��ال��ت��ِه��ْم ع��ن ف��س��ل
ي��ه��َل��ع ال ال��ص��خ��ُر ق��ل��ب��ه ف��تً��ى ُم��ص��ط��ف��ى ب��َط��ب��ن��ج��ت��ه رَم��ى
ي��ظ��ل��ع ب��ه وج��اء م��ورا ِم ب��ال��ُح��س��ا أن��ام��َل��ه ف��ق��طَّ
ت��م��زع7 ش��وط��ه��ا ف��ي وال��َخ��ي��ل ِر ��ق��و ك��ال��صُّ ف��رس��انَ��ه وأرَس��ل
يُ��ت��ب��ع أث��ٌر ل��ه��م ��ى تَ��بَ��قَّ ف��م��ا ال��ج��ن��وِد ش��م��َل وم��زَّق
ال��َم��ص��رع ب��َك وع��ل��ي��ِه��م ل��ه��م ال��ح��ال��تَ��ي��ن ف��ي ط��ع��اَم��ك ف��ك��ان��وا

∗∗∗
ال��َم��ن��ب��ع ي��ن��ض��ِب ف��ل��م أتَ��وه ع��م��ا ت��ح��دِّث وب��ق��ي��َت م��َض��وا
ال��م��رَض��ع يُ��ف��ط��م ه��ل ل��َي وق��ل ال��غ��ائ��ب��ون ي��رج��ُع ه��ل ل��َي ف��ق��ل
ال��ب��ل��ق��ع ع��م��ره��ُم أن ع��ل��ى بَ��ل��ق��ًع��ا غ��دا ع��ن��ك ي��ق��ول��وَن
ن��ص��نَ��ع ف��م��ا ال��ع��اِق��الت م��ن ُع��م��ًرا أط��َول ال��ج��اِم��داِت أرى
ش��نَّ��ُع��وا وم��ا ��ق��وه ل��فَّ ب��م��ا اف��ت��روا ال��م��ق��اِل ف��ي وأنَّ��ه��م
ُم��ف��رع ُم��وِرٌق وأع��ج��بَ��ه��م ُم��ش��ِرٌق ط��ال��ٌع وأع��ج��بَ��ه��م
ِم��ص��َق��ع وخ��ط��ي��بُ��ه��ُم ل��ه��م م��ف��ل��ٌق وش��اُع��ره��م ف��راح��وا
يُ��س��رع َس��ي��ره ف��ي وال��دَّه��ر ِة ال��ح��يَ��ا ف��ي أف��اداه��ُم ف��م��اذا
��ع ُق��شَّ ُس��ُح��ٌب وِذك��ره��ُم َص��ائ��ٌر ال��ِب��ل��ى ف��ي وك��ل��ه��م

∗∗∗
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يُ��س��َم��ع م��ا أب��ل��ُغ ووع��ُظ��ك ال��ج��ل��ي��س س��م��ي��ُر أن��ت ق��ي��ر أب��و
ع ��وَّ ال��ضُّ ال��نُّ��ُس��م ب��ه��ا ت��س��ي��ُر ِري��اًض��ا أراك ال��ع��ف��اءِ وَرغ��َم
وي��س��ت��رِج��ع ال��ش��ب��اَب ي��ع��ي��ُد وَه��واَك ص��اف��ي��ٌة س��م��اؤك
ي��ن��بُ��ع م��ا أع��ذُب وم��اُؤك يُ��ج��ت��ل��ى م��ا أج��م��ُل وب��ح��ُرك
األَم��نَ��ع ��رُف ال��شَّ ه��و ل��واءٌ ع��ل��ي��ه ي��رفُّ ع��اٍل وح��ص��ن��ك
ال��ُم��ب��دَُع ب��دُرك ك��ام��ًال وُدم ال��ظ��ب��ي��اُت ب��َك س��ارح��اٍت ف��ُدْم
ت��ن��ق��ع رائ��ِده��ا وُغ��لَّ��ُة ال��ظِّ��الُل ع��ل��ي��ك وارف��اٍت ودم
ي��رِج��ع ال واألم��ُس ق��ي��ر أب��و ف��ي��ك ل��ي��ال��يَّ راج��ع��اٍت تُ��رى

١٩١٤ سنة نوفمرب

هوامش

الرتكيَب مغِفلني واحدة لفظٌة كأنها استعماَلها، آثَرنا لذلك أعجمية؛ اللفظة هذه (1)
األذن. يف رنَِّتها لِصدق ِحفًظا قري؛ إىل أٍب إضافة يف

مشِيه. يف غَمز ظَلع: (2)
لآلثار. الدوافن الرياُح (3)

قولهم من العربية، من مقتبسة تكون أْن بدَّ ال الفرنسية أمريال لفظة إنَّ قالوا: (4)
كذلك. ولعلَّها اللفظ، لتناُسب املياه»؛ «أمري

،١٧٩٨ سنة أغسطس شهر ُغرة يف الربِّية قري أبو معركُة نِشبت تاريخية: ملعة (5)
أو الرب، يف حني مرسَّ رجاِلها ومعَظُم قري، أبو مياه يف راسيًة الفرنسية العمارة وكانت
عىل أكَّد قد بونابارت الجنرال وكان الطوارئ. عن غاِفلني رشيد، يف أو اإلسكندرية، يف
تهرُّبًا كورفو؛ َجزيرة إىل اإلبحار أو اإلسكندرية، ثغر إىل بااللتجاء برويس األمريال قائِدها
عىل البَحر عرض يف بحريٍة معركة نشوَب ًال ُمفضِّ لها، اإلنكليزية العمارة مفاجأة من
بعمارته وظلَّ األمر، هذا برويس األمريال أغَفل سبٍب ما ولغري املرايس، بعض يف نُشوبها
عمارة قري أبو أفق عىل طَلعت اليوم ذلك من الثالثة اعة السَّ ُمنتصف ويف قري، أبو مياه يف
أُخريان قطعتان تتبعها قطعًة عرشَة إحدى من مؤلَّفة أِرشعتَها، نارشًة نلسن األمريال
العمارة وكانت الثامنة، الساعة بعد إالَّ قري أبو إىل وصلتا ما اإلسكندرية، غربَي كانتا
يُجازف أن قاَدتها من أحد خَلد يف دار فما ونيف، قطعة عرشين من مؤلَّفة الفرنسية
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قرب عندما نلسن ُدهش وقد الغد، غداة إىل يرِجئها أنه جميًعا فكَّروا بل باملعركة، نلسن
لذلك بالِقتال، يباَدأ لم أنه كيف َمدافعها إمكان يف مراكبُه وصارْت الفرنسية، العمارة من
الساعة يف القتال ونِشب الفرنسية، العمارة من مثلها تهاِجم أن ِعمارته من قطعة كل أمَر
ولكنَّها والرِّجال، املراكب إىل أوامره إصداَر ل تعجَّ فإنه برويس األمريال أما الخامسة،
عىل عامَلني اإلنكليزية بالقوة وإزراؤهم له التابعني القادة إهماُل فكان بتمامها، ذْ تنفَّ لم
تنظيِم يف وتفانى «الرشق»، لوريان املركب من مرقبَه برويس األمريال والزم انخذالهم،
أصيَب حتى املرقب؛ يغادر فلم مرات، ثالث وُجرح والشجاعة، التَّحريض ويف املوقعة،
البارود مستودُع اشتَعل العارشة الساعة ويف بحياته. أودت بقذيفٍة التاسعة الساعة يف
حدِّ إىل رائًعا انفجاره وكان فانفَجر العمارة، مراكِب أكرب وهو لوريان، املركب ظهر عىل
وكانت النار، إطالَق الفرنسية املراكب استأنفت ثم بعده، ساعٍة نصف وقَفت املعركة أن
«جوستيس» العدل مركب قائد فيلنوف الكونرتامريال من مسَمع عىل دائرة املعركة رحى
ِرفاقه نَجدة إىل القائُد هذا يبادر فلم اإلسكندرية، ثغر يف راسية أخرى مراكَب وأربعة
الثالثة الساعة إىل املراكب بني القتاُل واحتدم … أمًرا بذلك يتلقَّ لم بأنه بعد فيما معتِذًرا
الساعة إىل االحتدام من سريتَه وعاد الخامسة، الساعة إىل قليًال فَرت ثم الليل، منتصف بعد
فطن الساعة تلك ويف الفرنسية، املراكب رت ودمِّ األمر ُقِيض وقد الغد، ُظهر بعد الثانية
مراكبه أِرشعة فنَرش ساعة، عرشة ثمان منذ الناِشب الِقتال إىل فيلنوف الكونرتامريال
مقِدرتهم يف وليس املعركة، انتهاء بعد ساعة وعرشين أربًعا اإلنكليز وبقي هاربًا، وأقلع
وقد منشوًرا، يزاُل ال لواؤه كان الراعد»، «لتنَّان: فرنيس مركب عىل واحد مدفٍع إطالُق
آالف ثالثة وجرح وُقتل بها، باللَّحاق نفسه ثه تحدِّ ولم األخرى، املراكب بهَرب نلسن رسَّ

إنكليزي. مائة وثمان فرنيس بحري
ثم أوًال فكتَمه مرص، إىل الصالحية من قافًال وكان بونابارت إىل الرزيئة خرب ونمى
جيشه عىل طارئ كلَّ يأمن ولكي القطر، يف قدِمه توطيد عىل يعمل وأخذ الجيش، عىل نَرشه
إىل اإلنِكليز سبقه لكنَّما إليه، يستميلُه عكا، حاكم الجزار باشا هللا عبد راسل سورية؛ من
ما وكان سورية، غزوة عىل العزيمة فعَقد مناوأَته إىل ترمي خطًة هنالك أن وبلَغه ذلك،
بونابارت عىل فتُحها وأغلق شهور، ثالثة عكَّا بحصار فشلت التي الَحملة تلك من كان
عىل حملة َجرد عىل العايل الباَب فحرَّضت اإلنكليز، عكا دفاع أطمع وقد مرص، إىل فعاد
سيدني بالكومودور مستعينًا الروميل، باشا مصطفى سعيد بقيادة إرسالها فتقرَّر مرص،
أي ١٧٩٩؛ سنة يوليو ١٤ ويف عكَّا، عن الدفاع يف الجزار باشا هللا عبد ساعد الذي سمث،
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الناقلة واملراكب الحربية املراكب رَست البحرية املعركة تاريخ من كامٍل عام انقضاء بعد
واحتلَّها، القرية وحارص الرب إىل الجيش ونزل ِوسِقها، تفريغ يف تزَعج فلم قري، أبو مياه يف
قائد مرمون الجنرال الخرب هذا فأبلغه مرص يف بونابارت وكان الحصن. يف من وقتَل وأَرس
القرية بيوَت يهدم أْن القائد هذا أَمر قد كان ألنه بونابارت؛ فغِضب اإلسكندرية، حامية
وأرسل الجنود، لبعض مباءًة البيوت أبقى بل األمر؛ ذ نفَّ فما أماميٍّا خطٍّا الحصن يف ويزيد
وأمرها ودمياط، والصالحية بلبيس بني البالد يف املنترشة الِفرق إىل الحال يف بونابارت
مرشًفا غطاس ِبركة إىل الجيش قاد ثم إليها، َحربه بأركان وانتقل الرحمانية، يف باالجتماع
بمفاجأته ففكَّر غافًال، آمنًا الرتكي الجيش من كبري جانب اجتمع حيث املعدية، بحرية عىل
العدو أنَّ علموا عندما دهشتهم وعُظمت الرتك فأَرسه الطريق، ضلَّ الجنود بعض أن لوال
حربه أركان وجعل بونابارت واستعد للقتال وا فاستعدُّ منهم، غَلوات بعض قيد عىل
فأقام للفرنسيني، ألًفا وعرشين للرتك ألًفا ثالثني تبلُغ الجيوش وكانت اإلسكندرية، يف
وامليرسة. بالقلب واحتفظ امليمنة، عىل الن والجنرال الخيل عىل مورا الجنرال بونابارت
الحربية املراكُب تحميها دفاعية، خطوط ثالثة فرقهم وانترشْت قري، أبو يف الرتك ن وتحصَّ
،١٧٩٩ سنة يوليو ٢٥ يوم املعركة ونِشبت قري، أبو مياه ويف املعدية بحرية يف الراسية
كان القتال اشتباك وقبل األمام، إىل وزحفْت البحرية مراكَب الفرنسية املدافع فدَحرت
التحية ويبادلونها الفرنسية، الخطوط أمام بخيولهم يركضون اإلنكليز الفرسان بعض
ساعات ثالث من أكثر تطل لم املعركة أن عىل عليهم، الرتك غضب أثار مما والحديث
«هل ملورا: بونابارت قال وقد حسنًا، بالءً مورا فرسان وأبَلْت الرتكي، الجيش تشتَّت حتى
وطوقه باشا، مصطفى إىل الحرب غمار مورا وخاض املعركة»، برشف تستأثر أن أقسمت
عىل طبنجته باشا مصطفى فأطلق التسليم، يسأله إليه م وتقدَّ االنكشارية، من معه بمن
اليمنى، يده من أصبعني نثرت رضبًة بسيفه مورا فرضبه األسفل حنَكه فأصاب مورا،
املراكب إىل ُمبحًرا هرب أن يلبث فلم سمث، الكومودور أما فارسان، عليه فقبض وأمر
أربعمائة وغنموا ألوًفا فأرسوا الفرنسيس، انتصار عن املعركة وانجَلت معه، بَمن ونجا
علم، ومائة بأختامها الذخرية من صندوًقا وعرشين ومائة مدفًعا، وثالثني واثنني جواد
املعارك. بقايا من ذلك وغري الثالثة، األذناب لها يقال التي باشا مصطفى أعالم وكذلك

يرَوى. فال املاء يرشب اإلنسان، يصيب داء (6)
أَرسع. الفرُس: مَزع (7)
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صوتالقرب

ُرواَق��ه ي��ُم��د ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى ظ��الٌم وان��ت��َح��ى ال��غ��رب ف��ي ال��ش��م��ِس وج��ُه اص��ف��رَّ إذا
ائ��ت��الَق��ه ال��خ��س��وُف ال��دُّن��ي��ا ع��ل��ى أض��اَع ك��ال��ًح��ا أرب��َد األف��ق ب��دُر وأق��ب��ل
م��ح��اَق��ه رأَي��ن ب��دٍر ع��ل��ى ث��َك��ال��ى ج��وازًع��ا ال��نُّ��ج��وم ح��زي��ن��اُت وَه��بَّ��ت
اخ��ت��ن��اَق��ه ال��تُّ��راب ت��ح��ت ال��ِب��ل��ى أط��ال خ��اف��ٍت ال��ق��ب��ر م��ن ص��وٍت إل��ى أَص��ي��ِخ��ي
ش��اَق��ه ال��ح��ب��ي��ب��ة َوج��ه إل��ى ن��س��ي��ٌم َس��رى إذ َح��نَّ واج��ٍب ق��ل��ٍب ب��ق��يَّ��ُة
ووث��اَق��ه ق��ي��َده ع��ل��ي��ه ويُ��غ��ري ج��س��َم��ه ي��أُك��ل األرض ِل��ُدوِد ره��ي��ٍن
ع��ن��اَق��ه ي��س��ت��ِط��ب��َن رخ��اءٍ ُم��ه��وُد ك��أنَّ��ه��ا ال��َف��ن��اءِ أح��ج��اَر ي��ع��اِن��ُق
اح��ت��راَق��ه ال��الف��ح��ات ح��رُّ وأك��ثَ��َر ع��ظ��اَم��ه ال��دَّاج��ي��ات ب��رُد ت��خ��رَّم
س��ب��اَق��ه ح��ِم��دن ح��ت��ى ف��أح��َرزه��ا َس��اب��ًق��ا ال��ع��ظ��ائ��م واَف��ى ال��ذي وك��ان
ف��ع��اَق��ه ال��م��ن��ون ج��ي��ُش وب��اغ��تَ��ه ُص��روف��ه ت��رام��ْت ح��ت��ى َع��ال م��ا ع��ال
ِف��راَق��ه ال��رم��وس دي��ج��وُر وَخ��لَّ��َد ب��ق��اءَه ال��ت��راُب ه��ذا ون��ازع��ه
وخ��ن��اَق��ه1 ص��دَره ق��ل��ٍب ك��ل ع��ل��ى م��ض��يِّ��ٌق ��ك��وُت وال��سُّ َوه��نً��ا ف��ن��اج��اك
ورف��اَق��ه أه��ل��ُه ع��ن��ه وأب��ع��َد ح��ب��ي��ب��ه دوَن ال��ق��ب��ُر ه��ذا ح��اَل وق��د
م��ح��اَق��ه رأي��ِت ق��د ب��دٌر ال��ق��ب��ر وف��ي ث��اك��ًال ح��ي��راَن ال��ن��ج��ِم ك��ه��ذا أط��لِّ��ي

١٩١٥ سنة فرباير ٢

هوامش

الليل. نصِف من ونحٌو الضعف، فسكون: بفتح الَوْهن (1)





املايض إىل نظرة

ُح��زن��ي أك��ث��رُت ق��د ك��ن��ُت إْن م��ن��ي ال��ن��اُس ي��ري��د م��اذا
ال��ت��م��نِّ��ي وف��ي ال��رَّج��اءِ وف��ي ءِ ال��بُ��ك��ا ف��ي ع��م��ري أف��ن��ي��ُت
وج��ف��ن��ي ق��ل��ب��ي ب��ن��وره ُت م��ألْ وم��ا ال��ش��ب��اُب ذه��َب

∗∗∗
وح��ي��ات��ي ش��ب��ي��ب��ت��ي ع��ل��ي��َك ع��ْت ض��ا وال��ف��ت��ي��ات ال��ِف��ت��ي��ان م��ن��زل ي��ا

ال��ح��س��رات م��خ��لَّ��َد ف��ي��ك وب��ق��ي��ُت

∗∗∗
ال��َق��ص��ي��را ال��ع��م��َر ي��ش��ب��ُه ال��ط��وي��ُل ال��ع��م��ُر إن��م��ا
ال��َك��ث��ي��را ال��ح��ظَّ يُ��ش��ب��ه ال��ق��ل��ي��ُل ال��ح��ظُّ إن��م��ا

∗∗∗
وِب��ع��ادي ت��غ��يُّ��ب��ي ع��ن��َك وأَط��ْل��ُت وِودادي م��ودَّت��ي ف��ي��ك ودف��ن��ُت

ال��لَّ��ذاِت م��ورَد ب��ع��دَك وج��ه��ل��ُت

∗∗∗
غ��َف��الت��ي ف��ي اله��يً��ا ط��ف��ًال ع��ن��َك َف��َط��ُم��ون��ي
ح��ي��ات��ي ف��ي��َك ت��ارًك��ا وأه��ًال َص��ح��بً��ا ت��ارًك��ا

∗∗∗



األول الفجر

َش��دي��دا ال��زم��اِن ب��أَس ��ًال م��ت��ح��مِّ وح��ي��دا ال��غ��ري��ِب أرض ف��ي ف��ن��زل��ُت
ال��ج��م��راِت ل��َظ��ى ع��ل��ى ��ل��وع ال��ضُّ ط��اوي

∗∗∗
وأَْب �ا � أُمٍّ �ًة �تَّ� س� ج��م��ي��ًع��ا ك��ن��ا إن��ن��ا
نُ��ُج��ْب م��ي��ام��ي��نً��ا ُغ��ـ��رٍّا أرب��ع��ًة ُرزق��ا

∗∗∗
األب��َوان ال��ث��رى ف��ي وُغ��يِّ��َب أس��ًف��ا أوان ق��ب��ل األب��ن��اءُ َق ف��ت��ف��رَّ

األم��وات م��ع ُح��ِس��ب��ا ف��ت��رٍة ف��ي

∗∗∗
ش��م��س��ا األب��ن��اءُ دف��ن ب��دًرا األب��ن��اءُ دف��ن
َرم��َس��ا ال��ق��ل��َب وأع��ادا ب��ح��ًرا ال��ج��ف��َن أع��ادا ق��د

∗∗∗
َج��ن��اِن��ه وُح��رَّ ط��ل��ع��ت��ه وس��ن��اءَ ح��ن��ان��ه وط��وَل أب��ي ذك��رَت ه��ال

ص��ف��ات وغ��رَّ أخ��الٍق وك��م��ال

∗∗∗
ك��ال��ن��يِّ��راِت ُم��ش��رًق��ا ��ب��اب��ا ال��شَّ يُ��ب��ِل ل��م ك��ان
ن��ِخ��رات وع��ظ��اًم��ا �ا �راب� تُ� �اَر ص� �ه إن�

∗∗∗
ن��ح��وُس ��ق��اء ل��ل��شَّ ع��ل��ي��ه��ا أَخ��ذَت ون��ف��وُس أض��ال��ٌع ع��ل��ي��ه ف��ذك��ت

ال��ظ��ل��م��ات ت��س��ُك��ن أن ع��ل��ى ع��ه��ًدا

∗∗∗
ك��ري��َم��ة ال��ط��ب��ِع ُح��رَة ن��ف��وًس��ا ال��ل��ُه ل��ه��ا ي��ا
أل��ي��َم��ة وج��راح��اٍت وب��ؤًس��ا ي��أًس��ا ح��ال��ف��ْت

∗∗∗
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��م��ا ال��سَّ س��كَّ��ان أخ��ُت ال��طَّ��ه��ارة ب��ن��ُت ال��ِح��م��ى ج��وه��رُة وه��ي أم��ي ت��ن��َس ل��م
ذات ب��أك��َرم ب��ه��ا ال��ك��م��اُل ن��زَل

∗∗∗
َش��ه��را ع��ش��ري��ن ب��ع��َده ح��زي��نَ��ة ع��اَش��ت أن��ه��ا
َده��را ال��ل��ي��ل��َة ت��ح��َس��ب رِه��ي��نَ��ة اء ل��ل��دَّ وه��ي

∗∗∗
ج��س��َم��ه��ا وأب��ل��ى رونَ��ق��ه��ا وأزال ��ه��ا ه��مَّ ف��أك��ث��ر ب��ه��ا ال��س��ق��اُم ن��زَل

ال��زََّه��رات م��ن ك��ذاب��ل��ٍة وغ��دْت

∗∗∗
ُم��ك��َره ال��بُ��ع��ِد ف��ي واب��نُ��ه��ا م��س��اءِ ذاَت ف��ق��َض��ت
ب��ن��ظ��َرة ت��ب��ارْك��ُه ل��م ال��ُغ��رب��اءِ دي��اِر ف��ي

∗∗∗
ت��اِع��س��ا األض��ال��ع ذاك��ي ُع��م��ره م��ن آِي��س��ا وي��ب��ك��ي ي��ذك��ُره��ا ال��ي��وَم

ال��ع��َزم��ات م��ف��لَّ��َل ال��ُج��ف��ون دام��ي

∗∗∗
أِن��ي��ن��ا ف��ي��َك ذه��بَ��ْت َح��ي��ات��ي أمُّ، ي��ا إي��ه
��خ��ي��ن��ا ال��سَّ ال��دم��َع أَذرُف خ��َل��وات��ي ف��ي ص��ام��تً��ا

∗∗∗
ب��أُن��س��ن��ا ن��اع��ِم��ي��ن ح��وَل��ِك ي��ل��ت��فُّ وك��لُّ��ن��ا ال��ق��دي��َم ال��ع��ي��َش أت��ذكَّ��ر

أوَق��ات وع��ن ده��ٍر ع��ن اله��ي��ن

∗∗∗
ُح��رَم��ة ل��ك ي��راع ل��م ال��ق��ض��اءَ ال��ل��ه ق��ات��َل
َرح��م��ة غ��ي��ر م��ن ق��ات��ًال �الءَ �ب� ال� �بَّ ص� �ه إن�

∗∗∗
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ال��ِف��دا ل��ك ت��ك��وَن أن َق��لَّ��ت أمُّ ي��ا ال��رَّدى تُ��وَق��ي��ن ب��ال��م��ه��ج��ات ك��ن��ِت ل��و
ال��ُم��ه��ج��ات ب��ه��ذه ف��ت��م��تَّ��ع��ي��ن

∗∗∗
أَل��َق��ى ال��ع��ي��ِش ف��ي ال��ذي م��ا ُول��دُت م��ا أن��ي ل��ي��َت
أَش��َق��ى أمُّ ي��ا أن��ن��ي �دُت َوج� أمُّ �ا ي� �ا أن�

∗∗∗
ال��م��ت��ق��طِّ��ع ل��ق��ل��ب��ي ��ف��اءَ ال��شِّ ك��ن��ِت ال��م��ت��ف��زِّع ل��ُروح��َي األم��اَن ك��ن��ِت

َح��ي��ات��ي ف��ق��دُت إذا ال��ح��ي��اَة ك��ن��ت

∗∗∗
وَس��ع��د ح��بٌّ ك��لُّ��ه َك��ن��ٌز األم ق��ل��َب إنَّ
ي��ب��دو ال��ل��ه لُ��ط��ُف ف��ي��ه رم��ٌز ال��ن��اس ب��ي��ن وه��و

∗∗∗
ل��يُ��وِرق��ا ال��َح��ي��اة ف��ي ش��ب��اب��ي ي��رِوي ��ق��ا ال��م��ت��دفِّ ح��ن��انَ��ه ف��ق��دُت ل��ك��ن

وال��ث��َم��رات ب��ال��زه��ر م��س��ت��ب��ش��ًرا

∗∗∗
ت��ب��ِك��ي ال��ن��ف��َس أن غ��ي��َر ده��ري األدم��َع أن��ض��َب
وتُ��ذك��ي ت��ذك��و ال��ح��َش��ا ف��ي ج��م��ر م��ث��ِل ب��دم��وٍع

∗∗∗
خ��اِف��ي��ا م��وتً��ا م��تُّ إن��ي أمُّ، ي��ا ع��ان��ي��ا م��وت��ك ب��ع��د ان��ظ��ري��ن��ي ق��وِم��ي

ال��ع��بَ��رات ل��نَ��دِب��ك ف��ق��دُت ل��م��ا

∗∗∗
وَش��ق��ائ��ي ول��بُ��ؤس��ي واح��ِت��راق��ي ل��يَ��أس��ي م��ن
ال��َع��ن��اء تَ��ب��اري��ح م��ن أُالق��ي ص��رُت ال��ذي م��ا

∗∗∗
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ال��ح��َس��رات م��خ��لَّ��َد ف��ي��ك وب��ق��ي��ُت وَح��ي��ات��ي َش��ِب��ي��ب��ت��ي ع��ل��ي��َك ض��اَع��ت
وال��ف��ت��ي��اِت ال��ف��ت��ي��ان م��ن��زَل ي��ا

∗∗∗
ُح��زن��ي أك��ث��رُت ق��د ك��ن��ُت إن م��ن��ي ال��ن��اُس ي��ري��ُد م��اذا
ال��ت��م��نِّ��ي وف��ي ال��رَّج��اءِ وف��ي ءِ ال��بُ��ك��ا ف��ي ُع��م��ري أف��ن��ي��ُت
وج��ف��ن��ي ق��ل��ب��ي ب��نُ��وره ُت م��أل وم��ا ال��ش��ب��اُب ذه��َب

١٩١٥ سنة فرباير
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عزيزة

��َق��وات ال��شَّ ف��ي ب��ن��ُت ي��ا ت��ك��ون��ي أَن ف��َع��زي��ٌز ع��زي��زًة ت��ك��ون��ي إن
ال��ُق��س��اة ال��ق��ل��وِب ف��ي ال��ي��أَس تُ��ن��زُل ف��ي��ه ال��ُح��زن م��س��ح��ُة وم��ح��يَّ��اِك
ال��ح��ي��اة ن��وَر ت��ب��ع��ث��ان ب��ه ِك ع��ي��ن��ا ال��س��ك��ي��ن��ِة ذاه��ُل واج��ٌم

∗∗∗
ال��ف��اِج��رات م��ن ص��ارْت ق��ال��وا ث��م خ��س��ًرا ال��ه��ون م��ن��ازَل أن��زل��وه��ا
ال��ه��ال��ك��ات م��ن غ��َدْت وق��ال��وا ه��ا وأَغ��َرو وخ��اَدع��وه��ا م��َك��روه��ا
ال��ُم��خ��زي��ات ف��ي ع��دُّوه ن��بَ��ش��وه ل��و ش��رًف��ا ن��س��ائ��ه��م ف��ي ورأَوا
��ف��ات ال��صِّ وق��ب��ُح ال��ع��َم��ى ُع��ذره��نَّ ونِ��س��اُه��م ه��ُم ع��ذُره��ا إن��م��ا
ال��ُم��ن��َك��رات ق��ارُع ال��ح��قُّ ص��دَع م��ا إذا اع��ت��ذاًرا ل��ه��ا أَرج��و ل��س��ُت
ال��غ��اوي��ات ي��ف��ِرق ال��ِغ��واي��ات ف��ي اخ��ِت��الًف��ا ه��ن��اك أَرى أَن��ي غ��ي��ر
وال��ع��اِط��ف��ات ال��ن��ف��وِس ف��ج��وِر م��ن خ��ط��بً��ا أي��س��ُر األج��س��اِم وف��ج��وُر
ل��ل��ع��ثَ��راِت ف��ي��ه ال��ُع��ذر ب��َط��ل َس��ويٍّ��ا ��ب��ي��ُل ال��سَّ ك��ان م��ا وإذا
األس��رات ف��ي ال��َع��ف��اف ب��س��ت��ِر ًرا َم��س��ت��و ك��ان م��ا ال��ُف��ج��وِر ش��رَّ إن
ال��ُه��داِة ال��رِّج��ال ف��ي ��الالِت ب��ال��ضَّ َح��ف��ي��ٍل زم��اٍن ف��ي ن��ح��ُن إن��م��ا
ل��ل��ُج��ن��اة ع��ن��ده��م ع��ف��َو وال ن��ي ك��ال��ج��ا ع��زي��زُة ب��ي��ن��ه��م إن��م��ا
أَن��ات��ي وف��ارق��ت��ن��ي َق��ل��ب��ي رقَّ ف��أران��ي ض��ع��ي��ف��ًة وأراه��ا
ال��ج��اِرح��ات ال��ق��وارص ب��َوْخ��ِز َم��ى ت��د ج��ارح��ٍة ك��ل ف��يَّ وه��َف��ْت
ال��ظ��ب��ي��ات ��ِة ب��خ��فَّ وت��م��ش��ي ـ��ِم ال��ن��ْج��ـ َس��اط��ع��ِة ب��م��ث��ل ت��رنُ��و وه��ي



األول الفجر

ال��نَّ��س��َم��ات م��ل��ع��ِب ف��ي ح��زي��نً��ا ـ��ُن ال��ُغ��ْص��ـ وق��ف ك��م��ا ل��ه��ا وق��واٍم
ب��ال��بَ��س��م��ات األزه��ار وت��ح��اِك��ي وض��ي��اءً ُص��ف��رًة ال��ب��در تُ��ش��ب��ُه
ال��لَّ��ث��اة ن��ق��يِّ ط��اه��ٍر ف��َع��ن ْت اف��ت��رَّ إذا وال��َج��ن��ان ال��ل��ف��ظ ح��رَُّة
��راة ال��سُّ ب��ن��ُت ال��نِّ��ج��ار ذاُت ف��ه��ي وُخ��ل��ٍق َخ��ل��ٍق ُح��س��ِن ب��ي��ن ج��م��ع��ْت
ال��ش��َه��وات ف��ري��س��َة وي��ق��ِض��ي ��رِّ ل��ل��شَّ ال��ُح��س��ُن يُ��ت��َرَك أن وح��راٌم
ال��ن��ج��اة ح��ب��ُل إل��ي��ه ويُ��دَل��ى ـَ��مِّ ال��ي�� م��ن ال��غ��ري��ُق يُ��ن��َش��ُل إن��م��ا
��اف��ي��ات ب��ال��شَّ ع��ال��ُج��وه إْن ـ��ِة ��ـ ال��ص��حَّ إل��ى ال��م��ري��ُض ي��رِج��ع إن��م��ا
ال��م��َم��ات ف��ي ط��ام��ًع��ا ك��ان وإن ِت ال��َم��و ع��ن ال��ش��ق��يُّ يُ��زَج��ر إن��م��ا
وال��ح��َس��ن��ات ال��ب��ر ف��ي ف��اص��رُف��وه��ا م��ت��اٌع ال��ح��ي��اُة ه��ذه إن��م��ا

١٩١٥ سنة فرباير و٢٨ ٢٧
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رأيتك

١

م��ب��س��َم��ه ��م��ا ال��سَّ ب��دُر ال��ل��ي��ل ف��ي ـ��َي ف��أَراِن��ـ ب��اس��م��ًة رأي��ت��ِك
ال��ُم��ب��َه��َم��ة ال��غ��اي��ِة إل��ى ـ��ب��ي��َل ��ـ ال��سَّ ه��َدان��ي ن��وًرا ج��م��الُ��ك وف��اَض
بَ��ل��َس��م��ه س��اك��بً��ا األس��ى ج��راِح ع��ل��ى ال��نَّ��ع��ي��ُم ف��ي��ه ف��رف��رَف
ال��ُم��ظ��ِل��م��ة وأيَّ��اِم��ه��ا ح��ي��ات��ي ع��ل��ى األَِس��يَّ إالَّ ك��ن��ُت وم��ا
ال��م��ض��َرم��ة ن��ارَي م��س��ت��ع��ذبً��ا َد ال��ُف��ؤا أُذِك��ي ال��ُح��بُّ ف��غ��اَدرن��ي
وال��َم��رح��م��ة ال��ع��ط��َف وي��س��ت��وِج��ُب ع��ل��ي��ه ي��ش��ِف��ُق��ون ال��ذي وص��رُت
م��ب��س��َم��ه ح��ب��ي��ب��ِت��ه وج��ُه ُه أرا ��ا إمَّ ب��ال��ده��ر ُ وي��ه��َزأ

١٩١٥ سنة مارس ٢٤

٢

ال��رَّب��ي��ْع وزه��َر ��ب��اِح ال��صَّ دم��وَع ف��رأي��ُت ب��اك��ي��ًة رأي��تُ��ك
بَ��دي��ع ب��ش��ك��ٍل ال��ُورود ج��ب��ي��َن تُ��ح��لِّ��ي ل��ي ك��ال��آلَّ ��ق��ًة ُم��ن��سَّ
ال��دُّم��وع ُش��ه��ِب َم��غ��رُب اك وخ��دَّ ال��م��ش��رَق��ي��ن ف��ي ت��غ��ُرب ��ه��ُب ال��شُّ ه��ي
ال��ول��وع ب��ن��اِر ق��ل��ب��ي ف��ي��خ��ِف��ُق ه��وْت ��ا إمَّ ج��ف��نُ��ك ي��رف��رُف
��ل��وع ال��ضُّ ويُ��ذِك��ي روح��ي م��ش��اع��َر ي��ه��زُّ ش��ي��ئً��ا ب��ص��درَي ك��أنَّ



األول الفجر

ال��ه��ل��وع ح��ل��ي��َف ق��ل��ب��ي وخ��لَّ��ف��ِت وه��َج��رِت أغ��ض��ب��ت��ن��ي ك��ن��ت وإن
ال��رُّج��وع أت��م��نَّ��ى ذا أن��ا ف��ه��ا ُق��واي الَش��ت دم��وُع��ك ول��ك��ْن
ال��دُّم��وع وُص��ون��ي ال��ب��ك��اءَ ��ي ف��ُك��فِّ ف��ي��ِك وال��م��وِت وال��ي��أس ��ق��م ال��سُّ إل��ى

١٩١٥ سنة مارس ٢٦
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البحر

وأع��ات��بُ��ْه األَس��ى أش��اِك��ي��ه إل��ي��ه س��واك��بُ��ْه ج��اري��اٌت وَج��ف��ن��ي ج��َل��س��ُت
وم��واه��بُ��ه خ��ي��ُره إالَّ ال��دَّم��ُع وم��ا َم��دام��ع��ي س��ائ��الِت ع��ن وأس��أل��ه
ح��اس��بُ��ه أن��ا م��ا وان��ف��ضَّ ال��ُم��ن��ى ث��غ��وُر وُع��طِّ��ل��ت ��ع��وُر ال��شُّ رقَّ وق��د نَ��س��ي��ُت
س��واح��بُ��ه وال��َم��ن��اي��ا ذي��ٌل ال��دَّه��ر ع��ل��ى ف��ك��أَن��ن��ي ب��ي ال��دَّه��ر ع��وادي وم��رَّْت
وس��ال��بُ��ه ال��ش��ب��اب ��اُب وهَّ ال��ده��ُر ب��ه م��َض��ى ال��ذي ال��ش��ب��اِب أي��اِم م��واث��ي��َق
ن��وائ��بُ��ه ج��لَّ��ت ال��دَّه��ُر م��ا إذا ع��زائ��ي إن��ه ��ع��ر ال��شِّ م��ن إالَّ ي��دي ن��ف��ض��ُت
وغ��رائ��بُ��ه ال��ه��َوى ي��ج��لُ��وه��ا ع��رائ��َس أُع��ي��ُده��ا ث��م اآلم��اَل ب��ه أُح��ل��ي
خ��اط��بُ��ه وإن��َي م��خ��ط��وٌب وودُّك زم��انُ��ن��ا وداَل ودِّي أخ��ا وك��ن��َت
ج��ال��بُ��ه ال��ه��ج��ُر م��ا ال��َوص��ل وأح��ل��ى إل��ي��ك أح��م��ٌد ف��ال��ع��وُد ال��َه��ج��ر ب��ع��د ُع��دُت ف��إن
ورغ��ائ��بُ��ه آم��الُ��ه ع��ثَ��رت إذا اس��ت��راح��ٌة ال��ُم��س��ت��ه��ام ل��ق��ل��ِب ف��ف��ي��َك
وت��داع��بُ��ه1 ال��ص��ب��ا ري��ُح ت��راوُح��ه ن��ب��اتُ��ه وح��ًف��ا ال��روَض ك��ن��َت ُرْق��َت إذا
َح��ب��ائ��بُ��ه إالَّ األن��ِس روض ن��واس��ُم وم��ا ف��ت��س��ع��ده ن��ه��بً��ا ت��ق��ب��ل��ه
م��واك��بُ��ه م��ائ��ج��اٌت ُم��ل��ٌك وح��وَل��ك ربُّ��ه��ا ألنَّ��ك ال��دُّن��ي��ا ت��الح��ُظ��ك
م��ع��اِي��بُ��ه ال��طِّ��وال ال��ك��وُن أَراب��ه��م��ا ك��لَّ��م��ا وال��ش��م��ُس ال��ب��دُر إل��ي��َك ف��ي��أوي
م��الع��بُ��ه غ��زٌل وال��ن��وُر م��ب��اس��ُم��ه��ا ف��ت��ن��ج��ِل��ي ��م��اءُ ال��سَّ ف��ي��َك ن��ف��س��ه��ا ت��َرى
وص��اِح��بُ��ه ال��َج��م��ال ربُّ م��ن��ك��م��ا ف��َم��ن زاِه��ًرا ج��م��اَل��ك ف��ي��ه��ا ت��رى وأَن��َت
غ��واربُ��ه ج��اش��ْت ال��م��اءُ وه��ذا ع��ل��ي��ه��ا ح��اِق��ًدا ق��ل��بُ��ك ث��ار م��ا إذا ول��ك��ن
ي��ج��اوبُ��ه ب��ع��ي��ٍد م��ن وَص��داه ع��ال زئ��ي��ُره��ا ��اري��اِت ال��ضَّ ك��أَنَّ زخ��رَت



األول الفجر

ت��غ��اِص��بُ��ه وأَن��ت ال��دن��ي��ا ي��غ��اِص��بُ��ك ن��اِق��ًم��ا ح��وَل��ك ال��ك��وُن وه��اَج وه��ج��َت
غ��ي��اِه��بُ��ه ب��ل��ي��ٍل ارب��دَّت ك��م��ا غ��ي��وًم��ا س��خ��َط��ه ي��رِس��ل ال��ج��وُّ ه��ذا وأب��رق
ك��ت��ائ��بُ��ه ث��ائ��راٌت ك��لٌّ وأَط��ب��ق��َت ف��أَط��ب��ق��ْت ال��راع��دات ع��ل��ي��َك أث��ار
وض��راِئ��بُ��ه َس��ي��لُ��ه وت��راَم��ى ع��ال ك��رًَّة َك��رَّ ك��ل��م��ا ب��َم��وج ن��ه��ض��َت
تُ��ج��اِذب��ه وط��وًرا تُ��راخ��ي��ه ف��ط��وًرا غ��ارٍة إث��ر غ��ارًة ع��ل��ي��ه ت��ش��نُّ
وتُ��واِث��بُ��ه م��س��ت��ب��ِس��ًال تُ��ط��اولُ��ه ب��ُس��ي��ول��ه م��س��ت��ه��زئً��ا ون��ازل��ت��ه
غ��ائ��بُ��ه ال��ذُّل م��ن وب��اِدي��ه وع��اَد ج��ي��وَش��ه اس��ت��ردَّ ح��ت��ى ف��أَت��ع��ب��تَ��ه
م��ط��ال��بُ��ه تُ��ق��ض��ى ال��ُح��س��ن ورب إل��ي��َك ُه��دن��ًة ت��ط��لُ��ب ��م��َس ال��شَّ ه��ذي وأرس��ل
ش��اربُ��ه وم��اُؤك َرق��راٌق ون��وُرك ض��اِح��ٌك وج��ُه��ك أن��َت م��ا إل��ى ف��ع��دت

∗∗∗
ط��اِل��ب��ه ه��و ال��ذي ف��تُ��ع��ط��ي��ه غ��ذاءً ط��ال��بً��ا ف��وَق��ك ال��م��اءِ ط��ي��ُر ي��رف��رُف
أه��اِض��بُ��ه ت��م��ش��ي ��ه��ل ال��سَّ م��ث��ل م��واخ��ر ب��واخ��ٌر ال��م��ي��اِه َس��ط��ح ع��ل��ى وت��ج��ِري
س��الِه��بُ��ه ث��ارْت ال��ج��نِّ خ��م��ي��َس ك��أن ع��وال��ٌم ف��ي��َك ال��م��اءِ ت��ح��ت وت��س��بَ��ح
وع��ازبُ��ه ف��ي��ه ال��ع��م��ر ق��ري��ُب ي��ع��ي��ُش َك��ونِ��ن��ا م��ث��ل آخ��ر ك��وٌن ه��ن��ال��ك
وَس��ب��اس��بُ��ه م��م��ت��دة وغ��اب��اتُ��ه م��ط��م��ئ��ن��ٌة أَب��ع��اُده ب��ذا م��ا ب��ذا
ش��ع��ائ��بُ��ه ُخ��ض��ٌر ال��ع��ش��ُب ف��ي��ه��ا غ��وائ��ر ت��ح��تَ��ه��ا ال��ه��اِم ��اض��ُة ن��هَّ وأن��ج��اده
وم��غ��اِربُ��ه م��ش��ه��ودٌة م��ش��ارُق��ه ف��ض��اؤه ال��س��ح��ي��َق ال��غ��م��َر ب��ه ك��أنَّ
ك��واع��بُ��ه إالَّ ال��م��اءِ ب��ن��اُت ول��ي��س��ْت ح��بِّ��ن��ا م��ث��ل ح��بُّ��ه��م ب��ن��ي��ه وإنَّ
ويُ��غ��اِل��بُ��ه ب��ي��ن��ن��ا م��ا يُ��ن��ازُع��ه ك��م��ا ض��ع��ي��َف��ه��ُم أق��واه��م يُ��ن��ازُع
غ��رائ��بُ��ه م��زع��ج��اٍت م��ن��اًم��ا ي��روَن ف��ال ع��ن��ده��ُم ن��وَم ال أَن��ه��م س��وى
م��ذاه��بُ��ه ع��دٌل وال��ل��ُه ب��ي��ن��ن��ا س��رْت ك��م��ا خ��ال��ِق��ه��ْم أح��ك��اُم ب��ي��ن��ه��م س��رْت

∗∗∗
ويُ��ح��اِربُ��ه ي��أُس��ه ق��ل��ب��ي يُ��ن��اِزع ط��وي��لُ��ه ف��ي��ه ال��ح��زِن ق��ص��ي��ُر وي��وم
وأراِق��ب��ه ��ن��ى ال��سَّ أس��تَ��ج��ل��ي ب��ق��رب��َك ق��ل��ي��لُ��ه��ا ك��ث��ي��ٌر وأش��ج��ان��ي م��ش��ي��ُت
ع��ج��ائ��بُ��ه ُغ��رٌّ وال��َك��ون م��ث��ِل��ه��ا ع��ل��ى تَ��ن��َح��ن��ي ال��الن��ه��اي��ة رأِس��ي ف��وق وم��ن
ج��وان��بُ��ه ت��راَم��ت ق��اٍص أُُف��ٍق إل��ى َض��ح��وك��ًة ال��ج��م��ال أن��وار ان تَ��ُم��دَّ
م��واه��بُ��ه ع��ل��ي��ه تَ��ه��ِم��ي م��ن ي��س��بِّ��ح وج��ُه��ُه ف��ه��لَّ��ل ف��ي��ه ت��ص��اف��ح��ت��م��ا
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م��راِت��بُ��ه ت��ع��ل��و ب��ال��روح ع��ال��ًم��ا ب��ه ص��اف��َح��ْت األرِض ع��اَل��م ب��ق��اي��ا ك��أن
ع��اِربُ��ه ال��م��اءَ أع��ج��َم ح��ت��ى م��ي��اُه��ك ف��أظ��َل��م��ْت ال��ب��ه��ي��ُم ال��ل��ي��ُل وأدرَك��ن��ي
ث��واِق��بُ��ه ال��ش��ع��اع ط��وي��الُت وه��نَّ روان��يً��ا ال��ن��ج��وَم ال��ج��وِّ ف��ي ف��أب��ص��رُت
وتُ��ق��اِرب��ه ربَّ��ه��ا تُ��دان��ي ت��ك��اُد وج��وَه��ه��ا ال��س��م��اءِ ش��ط��َر م��ولِّ��ي��ًة
رواه��بُ��ه ص��ام��ت��اٌت ق��ل��ٍب رواج��ُف وك��لُّ��ه��ا ال��م��ي��اه ف��وق وأل��ح��اُظ��ه��ا
ون��اِع��بُ��ه ال��ظ��الِم ن��اع��ي دع��ا أن إل��ى ل��ي��ل��ت��ي ال��م��ن��اظ��ِر ه��ذي م��ن ت��م��لَّ��ي��ُت
ك��اذبُ��ه ه��َو م��ا ال��ع��ي��ن ف��ي وأص��دُق��ه ل��ن��اِظ��ري ال��َف��ن��اءُ الح وق��د ف��ع��دُت
م��راِك��بُ��ه ُم��ق��ل��ع��اٌت ض��ي��ٌف وأن��َي وح��اَل��ه ُع��م��ري ال��نَّ��ف��س ب��ع��ي��ن رأي��ُت
م��آِدبُ��ه أم��ام��ي ُم��دَّت وإن إل��ي��ه إض��اف��ٌة ال��ع��ظ��ي��م ال��َك��ون ف��ي وأن��َي
رك��ائ��بُ��ه تُ��زَج��ى وال��ن��س��ي��اُن ال��ك��ون ع��ن م��ف��رٌد ش��كَّ ال ال��َح��ي��ن ب��ع��د وأن��َي
ك��اِس��بُ��ه أن��ا م��ا ك��لَّ ف��ي��ه ألَف��ق��َد ال��َف��ن��ا إل��ى ال��خ��ئ��وُن األرُض وت��س��ل��م��ن��ي
ك��واك��بُ��ه ال��ب��اس��م��اِت ال��ف��ض��اءِ ل��وج��ِه واب��ت��س��ام��ًة ن��ظ��رًة ح��ت��ى وأُح��رُم
س��ح��ائ��بُ��ه ه��ام��ي��اٍت ج��ف��ن��ي وأَص��ب��ح ��ًم��ا م��ت��رحِّ ض��ارًع��ا رب��ي ف��ن��ادي��ُت

∗∗∗
غ��اِص��بُ��ه ال��ق��ل��ب ف��ي اآلم��اَل غ��ص��َب إذا راج��ٌع ال��ح��زي��ن��ِة ال��ن��ف��س ه��َوى إل��ي��َك
ويُ��ن��اِص��بُ��ه األَس��ى يُ��م��ال��ي��ه وع��م��ري وال��نُّ��ه��ى ال��ح��ش��اش��ة م��س��ل��وَب أن��اج��ي��َك
ك��اِت��بُ��ه أن��ا ال��ذي ت��وِح��ي وأن��واُره��ا ال��م��ن��ى ي��ب��ع��ُث ح��بُّ��ه��ا ع��ي��وٌن ف��ل��وال
غ��رائ��بُ��ه ال��ع��ج��ي��ِب ��ح��ر ال��سِّ م��ن وف��ي��ه��ا س��رُّه ف��ي��ك ال��ذي ال��م��اءِ زرق��ُة ل��ه��ا
م��ت��اع��بُ��ه ك��ث��ٌر ال��ُع��م��ر إنَّ ب��ع��م��ري م��ط��وًِّح��ا ال��ت��راَب ج��ن��ب��يَّ ألض��ج��ع��ُت

١٩١٥ سنة أبريل و٩ ٨
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الصليباألمحر نساء

وَغ��واِرب��ا ط��وال��ًع��ا ��م��وس ال��شُّ م��ث��ل وذاوِه��ب��ا أوات��يً��ا ب��ه��نَّ أَك��رم
وم��غ��اِرب��ا َم��ش��ارًق��ا وذَرع��ن��ه��نَّ ال��َف��ال أج��واَز وُج��بْ��َن ال��ب��ح��ار ُخ��ض��َن
دواِئ��ب��ا ال��م��ري��َض ي��خ��ُدم��َن ورَك��ض��ن أواِس��يً��ا ال��ج��ري��َح يُ��س��ع��ف��َن وخ��َف��ف��ن
ك��واِع��ب��ا اإلل��ِه َل��ُدن م��ن ل��ل��ن��اس َع��ٍل م��ن م��رس��الٌت ال��م��الئ��ُك ه��نَّ
ك��واِك��ب��ا ��اِف��رات وال��سَّ أزاه��ًرا ُت ��اِط��ع��ا وال��سَّ ج��واه��ًرا ال��غ��ال��ي��اُت
غ��ي��اِه��ب��ا ال��َح��زي��ِن ال��ق��ل��ِب ع��ن ت��ج��لُ��و ��ًة أش��عَّ ال��ح��اِم��الُت ال��ع��ذارى ه��ذي
ون��واِدب��ا ب��واك��يً��ا ��ل��ي��ِب ال��صَّ ي��وَم ِن��س��وٌة أَت��تْ��ه ك��م��ا ��ل��ي��َب ال��صَّ ج��ئ��َن
خ��اِض��ب��ا ع��ل��ي��ه ال��ف��ادي ال��دُم وج��َرى ج��ب��ي��نَ��ه أَم��ال ق��د ع��ي��َس��ى وع��ل��ي��ه
ش��اِح��ب��ا ه��زي��ًال م��س��تَ��ِف��ًع��ا ��وك ب��ال��شَّ م��ك��لَّ��ًال ال��م��س��ي��َح يُ��ب��ِص��رَن ووق��ف��َن
َس��ح��اِئ��ب��ا ��ئ��ون ال��شُّ ُدرر م��ن وس��ك��ب��َن ��ًع��ا ت��ف��جُّ ال��ق��ل��وِب ح��ب��اِت ف��أَذب��َن
ال��ثَّ��اِق��ب��ا ال��ش��ع��اَع ب��ه��ا ال��م��س��ي��ُح س��ك��َب ش��ري��ع��ًة ��ع��وُب ال��شُّ ن��ب��ذَ وق��د ��ا أمَّ
ق��واِض��ب��ا ال��س��ي��وِف َع��َم��ِل ع��ن وال��نَّ��ه��ِي أه��َل��ه��ا ت��أُم��ر وال��ح��س��ن��اِت ب��ال��ب��ر
َص��ال��ب��ا ي��ص��ِب��ح ال��ح��رِب وُم��ص��ِل��ي أخ��رى م��رًة َص��اِل��ب��وه ُه��م ف��ك��أنَّ��م��ا
وع��واِق��ب��ا ف��وات��ًح��ا ح��م��دن ��ا إِمَّ س��ب��ي��َل��ه ال��ن��اِه��ج��اُت ه��نَّ ف��ل��ذاك
وم��خ��اِط��ب��ا م��وح��يً��ا ال��ب��ري��َة أوَص��ى ب��م��ا ُق��رب��اه وذواُت أخ��وات��ه
وأق��اِرب��ا أب��اِع��ًدا ب��ال��ع��ال��م��ي��ن رح��م��ًة م��ري��َم ح��ن��اَن ال��وارث��اُت
وم��واِه��ب��ا أن��ُع��ًم��ا ي��داه��ا ت��ن��َدى رف��ي��ع��ٍة ال��ج��ن��اِب ع��ال��ي��ِة ك��لِّ م��ن
م��ت��اِع��ب��ا ال��ح��ي��اَة إالَّ ل��ه��ا ي��ت��رْك ف��ل��م ب��ه��ا ال��زم��اُن ن��زل ووض��ي��ع��ٍة



األول الفجر

م��ذاِه��ب��ا ال��ق��وي��م ��ن��ِن ال��سَّ ع��ل��ى وس��رْت ح��ي��ات��ه��ا ال��ق��ري��ب ح��ِب ع��ل��ى وَق��َف��ْت
وم��ع��اِق��ب��ا ج��ازيً��ا ع��دٌل وال��ل��ُه ج��زاءَه��ا اإلل��ُه ض��ِم��َن ال��ت��ي ف��ه��ي
ص��اِح��ب��ا ال��ن��وائ��ُب اس��ت��خ��ارتْ��ه ل��م��ن ص��واح��ٌب ف��ه��نَّ أع��م��اًال ب��ورك��َن

١٩١٥ سنة يونيو ١١
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ال��نَّ��ِزق��ا ق��ل��ب��ي األي��اُم والش��ِت ال��رََّم��ق��ا ف��ق��دُت ال��ل��َه أك��ذُب ال
ُم��ش��ِرق��ا ��ب��اَح ال��صَّ أل��ق��ى ال أخ��اُف آت��يً��ا ال��م��س��اءَ أل��َق��ى إن وص��رُت
واألُف��ق��ا ب��ه ال��دُّن��ي��ا ف��غ��ازَل ن��وُره رقَّ ال��ن��ج��َم رأي��ُت وإن
ش��ِرق��ا م��ن يُ��س��ي��ُغ��ه ال ك��ال��م��اءِ غ��واِربً��ا ال��ُم��ن��ى ن��ف��س��ي ف��ي رأي��ُت
ُم��س��ت��ِرق��ا ِظ��لُّ��ه��ا وط��اف ارب��دَّْت أم��واُج��ُه إذا ال��ب��ح��ُر ي��ُروع��ن��ي
ال��غ��َرق��ا ف��أَخ��َش��ى ال��ب��ح��َر أرك��ُب ال إن��ن��ي ب��ع��ي��ًدا ال��م��وَج أراق��ُب
ف��َرق��ا ال��ع��ق��وَل ال��ه��وُل أع��ج��َم ق��د ي��ع��ِربُ��ه وم��ن ال��غ��وَر ي��س��ب��ُر م��ن
ان��َط��ل��ق��ا ال��وج��وَد ال��ل��ي��ُل اع��ت��رَض م��ا إذا ال��ج��وِّ ف��ي ال��ه��الُل ي��ع��ت��رض
خ��َف��ق��ا م��ح��بٍّ ق��ل��ُب ك��أن��ه خ��اِف��ًق��ا ال��ظ��الم ج��ن��ح ف��ي ي��ط��لُ��ع
ت��َش��وُّق��ا م��ل��ت��ه��ٌب َم��رَق��ب��ه ف��ي وه��و ب��ع��ي��ًدا ال��ن��ج��َم ُق يُ��ش��وِّ
ع��ِب��ق��ا م��ن��ه ال��طِّ��ي��ُب وال��م��ن��دُل ن��َع��ًس��ا ال��ج��ف��وَن أغ��ض��ى ق��د وال��زه��ُر
ال��رَُّق��ى ت��س��ك��ُب ال��م��ي��اه َم��س��ارِح وف��ي ��ح��ُر ال��سِّ أذه��ل��ه ق��د وال��غ��ص��ُن
أََرق��ا ي��ب��ال��ي ال ون��اَم ح��يِّ��ه َج��ن��ا ت��ح��ت رأَس��ه أخ��ف��ى وال��ط��ي��ُر
ش��يَ��ف��ا ف��واف��ى أن��ٍس م��ن ـ��م��ع��ق��ود اْل��ـ ال��م��ح��ِف��ل ف��ي م��ا ال��ن��س��ي��ُم والح��َظ
م��تَّ��ِس��ق��ا م��ن��ت��ظ��ًم��ا ي��ن��ثُ��ره ال��ن��َدى ق��ط��َر أردان��ه ف��ي ي��ح��ِم��ل
ال��غ��َس��ق��ا اإلل��ُه م��دَّ ب��ي��نَ��ه��م��ا وم��ا ت��ح��َت وم��ن ف��وَق م��ن وال��ن��وُر

∗∗∗
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ُم��ش��ِف��ق��ا وح��دي األك��واَن أس��اه��ُر إنَّ��ن��ي أم��اٍن ف��ي ن��ام��وا ق��وُم ي��ا
ُخ��ِل��ق��ا ل��ل��ح��ن��اِن رم��ٌز ف��ال��ن��وُر م��رًَّة ال��ق��ل��وُب ت��ح��نُ��و ه��ل أس��أَل
ط��ل��ق��ا ب��اٍد ال��ص��ف��ُح ال��ري��اض َزه��ر ف��ف��ي وإغ��ض��اءٌ َص��ف��ٌح ب��ه��ا وه��ل
وال��رَّنَ��ق��ا ال��ق��ذَى ع��ن��ه ن��َف��ت ذك��رى ج��َرت ال��م��اءِ ف��ف��ي ذك��رى ب��ه��ا وه��ل
ت��ف��تَ��ِرق��ا ل��ن تُ��ق��ِس��ُم َم��ب��ي��ت��ه��ا ف��ي ف��ال��طَّ��ي��ر ت��أَلُّ��ٌف ب��ه��ا وه��ل
م��ؤتَ��ِل��ق��ا ص��ف��ا األزاه��ي��ر ع��ل��ى ف��ال��نَّ��َدى ج��م��ي��ٌل َع��ه��ٌد ب��ه��ا وه��ل
ان��بَ��ث��ق��ا ��ب��اح وال��صَّ زال ف��ال��ل��ي��ُل ان��ت��ب��اه��ٌة ال��ع��َم��ى م��ن ل��ه��ا وه��ل

∗∗∗
َرف��ق��ا ق��د ب��ن��ا ال��ل��ُه ه��و ف��وَض��ى أص��بَ��ح��ت وال��ق��ل��وُب ل��ُس��ع��دي ق��ول��وا
ُم��ط��َل��ق��ا َع��ف��ًوا ك��ان إن أب��ه��َج��ه وم��ا ب��ال��ن��اِس اإلح��س��اَن أج��م��ل م��ا
َوثِ��ق��ا م��ن وح��اف��ٌظ ب��ي��ن��ه��ُم وث��ي��ق��ٌة ال��وَرى ف��ي ال��ِح��ف��اَظ إن
وال��ق��َل��ق��ا األَس��ى ن��ف��س��ي ع��ن أط��رُد ذاك��رًة ل��ي أراك ب��ان ل��ي م��ن
َخ��َل��ق��ا ش��ي��ئً��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ك��ن��ُت أو ��ًرا م��ق��صِّ ال��ه��وى ف��ي ي��وًم��ا ك��ن��ُت ه��ل
��بَ��ق��ا ال��سَّ ف��ن��ال ج��اراِك ق��ل��ب��ي ال��ه��َوى وف��ي ال��م��َدى ج��اوزُت ال��ُح��س��ن ف��ي
ُم��غ��َل��ق��ا س��رٍّا ال��ح��بَّ رأَي��ُت ح��ت��ى ن��اِج��ًح��ا ح��ي��ات��ي ف��ي رأي��ي أع��م��ل��ُت
ق��ِل��ق��ا ل��ج��وًج��ا ن��زَّاًع��ا ت��َري��ن ك��م��ا ف��أَص��ب��ح��ُت ن��ي ت��والَّ س��رٌّ
ارت��َق��ى ال��ح��بِّ إل��ى ق��ل��بً��ا ل��ي أَن إالَّ أع��ِرف وال ال��ح��بَّ أُع��ال��ج
ل��ِب��ق��ا ح��رٍّا ي��ك��ون أن ه��واِك إل��ى م��وُك��وٌل اإلدراك م��ش��رَُّد
يُ��ص��ع��ق��ا أن ت��ن��ت��ابُ��ه إذ ي��ك��اُد ه��زٌة ت��ع��ت��ري��ه ي��وٍم ك��ل ف��ي
ت��ح��تَ��ِرق��ا أَن ال��ه��َج��ي��ر ف��ي ت��ك��اد تُ��رب��ِت��ه��ا ف��ي ال��ن��ب��ت��ُة ك��أَن��ه
أَغ��َرق��ا ��ي��ول ب��ال��سُّ ال��ش��ت��اءُ إذا ُوك��نَ��ت��ه ف��ي ك��ال��ط��ي��ر م��ن��ت��ف��ٌض
أخ��تَ��ِن��ق��ا أن أك��اُد ُغ��َص��ص��ي م��ن ص��اب��ٌر ح��زي��ٌن ��دِر ال��صَّ م��ن��ق��ب��ُض
ِف��َرق��ا ال��ح��ي��اة ف��ي وس��اروا ش��ت��ى ِش��ي��ًع��ا ال��زم��ان ف��ي راُح��وا وال��ن��اس
يُ��ع��تَ��ق��ا أَن ك��ارٌه ع��ب��ٌد إل��ي��ِك راِغ��ٌب ع��ن��ُه��م ف��ه��و ف��ؤاِدي إالَّ
أخ��َف��َق��ا ق��د ي��ُك��ن إن ع��ل��ي��ه م��اذا ج��ه��َدُه��م ال��ك��راُم ي��س��َع��ى ك��م��ا س��َع��ى
��ق��ا ال��شَّ ل��ي ف��ل��ي��ُك��ن َوج��دي وال��وج��ُد ال��َوف��ا ل��ي ف��ل��ي��ُك��ن ح��ب��ي ال��ح��بُّ
ال��بَ��ق��ا ل��ِك ف��ل��ي��ُك��ن ُع��م��ري وال��ع��م��ُر ال��ه��ن��ا ل��ي ف��ل��ي��ُك��ن ح��ظِّ��ي وال��ح��ظُّ
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ف��اح��ت��َرق��ا ب��ه ط��اف إن ِم��ص��ـ��ب��اُح ال��ـ��ـ تَ��يَّ��م��ه إذ ال��ِف��راش ع��ل��ى م��اذا
ع��ِش��ق��ا ق��ال��وا ع��ش��ق��ُت إذْ َغ��ي��رَي وم��ا ن��ف��ِس��ي ع��ن أُس��أَُل ال��ذي أن��ا
ل��ِح��ق��ا ب��ي ال��َورى رغ��م ال��رِّض��ى م��ن��ك أَرى أَن إالَّ أط��ل��ُب ال وال��ل��ه
ف��اتَّ��ف��ق��ا ت��ص��اح��بَ��ا ق��د ه��ذاِن م��رًَّة ع��نَّ��ا ال��ن��اُس ي��ق��وَل وأَْن

١٩١٥ سنة يونيو ١٦
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املزاجيفاحلب

الحياة. كلها تعب
املعري

ال��ح��بُّ أي��ه��ا أش��َق��ى ف��إالَم ال��َخ��ْط��ُب وت��ف��اق��َم ال��ه��وى ل��جَّ
ط��بُّ وال ب��رءٌ ال ال��ح��بُّ َص��ْع��ُب ب��رُؤه دائ��ي وع��الَم

��بُّ ال��صَّ ال��ع��اش��ُق إن��ي ه��ن��د ي��ا
ك��َدر وال ص��ف��ٌو وال ع��ن��دي أثَ��ٌر وال ع��ي��ٌن ال ال��ي��وَم
ال��ح��ذَر ي��ن��َف��ع ف��م��اذا َح��ِذًرا ت��ب��ت��ِدر واألح��داُث ك��ن��ُت إن

َح��ْرب ِس��ل��ُم��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي إن
آم��ره ي��ن��َه ل��م إذا ُس��ق��ٌم وآِخ��ُره أول��ه وال��ح��بُّ
دوائ��ُره وق��ف��ْت َس��ه��ا وإذا ن��اِص��ُره ف��ال��ق��ل��ُب ن��ه��ى وإذا

��ْل��ب وال��سَّ اإلي��ج��اُب وت��ش��اك��ل
ون��رتَ��ِق��ب ن��ب��دِّل��ه��ا ح��اٌل ت��َع��ٌب ف��ك��ل��ه��ا ال��ح��ي��اُة أم��ا
ع��َج��ب ش��أن��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي إن ال��ِح��َق��ب ف��تُ��زي��ل��ن��ا ونُ��زي��ل��ه��ا

ي��ن��َص��بُّ ال��دَّه��ر وَس��ي��ل ف��ي��ن��ا
ال��ُح��َرق دائ��م ب��ق��ل��ٍب ي��ش��ُك��و ق��َل��ٍق ذو ب��ال��لَّ��وم ��ن��ا وأََح��قُّ
ال��َغ��َس��ق وظ��ل��م��ة ال��نَّ��ه��ار ب��ي��ن ال��ش��َف��ق وح��م��رة ال��ظ��الم ب��ي��ن

ي��خ��بُ��و وذا ي��ب��ُدو ذا ن��وراِن
وُم��ق��ت��تَ��ل م��ع��ت��َرٌك وال��ُع��م��ر وال��وَج��ل ال��خ��وُف ه��ذا ف��ع��الَم
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أَج��ل وق��َع��ه ��ر ي��ؤخِّ ه��رٌم ت��ق��تَ��ِب��ل وه��ي ال��ش��ب��ي��ب��َة إن
ال��ربُّ يُ��م��ِس��ك م��م��ا ط��َرف��اه

∗∗∗
األُنْ��س دواع��َي ت��ج��ي��َب ال أن ال��نَّ��ْف��ِس ُم��ع��اه��د أراك ق��ال��ْت
ال��ي��أِْس م��ولِّ��د ال��رج��اءَ إن ب��ْؤِس��ي ت��وق��ظ��ي ال ف��أج��ب��تُ��ه��ا

َق��ْل��ب ل��ي ال��ن��اس ك��ب��اق��ي وأن��ا
ك��وَك��ِب��ه وج��ه ي��ط��ل��ع ال��َك��ون ف��ي ب��ه ال��ج��م��اِل إل��ى أم��ي��ُل ل��ك��ن
وم��غ��ِرِب��ه ب��َم��ش��رق��ه ي��ج��لُ��و ت��ق��لُّ��ِب��ه ف��ي وَزه��ًرا ُزه��ًرا

��ْه��ب ال��شُّ ال��دج��ى ت��ج��لُ��و ك��م��ا َص��دري
ش��ذَا ك��ل أض��اع ف��ي��ه ت��ج��ِر ل��م إذا ال��ح��ي��اة ول��ك��نَّ ق��ال��ْت:
ك��ذَا وه��و اإلن��س��ان غ��اي��ُة م��ا ق��ذًى ال��خ��ل��يِّ ع��ي��ن ف��ي وي��ك��وُن

��ْرب؟ وال��شُّ األك��ل إالَّ ه��مَّ ال
ال��ه��َوس��ا ي��ش��ب��ه ص��دٍر ث��وران وأًس��ى ب��ف��رح��ٍة ال��ح��دي��ُث ج��اءَ
َم��س��ا ص��ب��اَح ي��ن��ازع��ن��ي م��م��ا ت��ع��ًس��ا ال��وَرى ب��ي��ن ف��رأي��تُ��ن��ي

أص��بُ��و ال��دج��ى ُج��نَّ وإن أه��ُف��و
وي��ص��َرع��ن��ي أص��َرع��ه وال��ح��بُّ وت��دَف��ع��ن��ي ت��ج��اِذب��ن��ي ب��ق��يَ��ت
��ُع��ن��ي ت��ش��جِّ س��ع��اَدت��ه وأَرى ف��ت��رَدُع��ن��ي ش��ق��اَوتُ��ه ت��ب��دو

أك��بُ��و ال وك��ن��ُت ك��ب��وُت ح��ت��ى
ال��م��َرض��ا وأح��دَث وزاَل َع��زم��ي وم��َض��ى ع��ي��ش��ت��ي راح��َة ف��ف��ق��دُت
م��ن��َق��ِب��ض��ا اإلدراك م��ت��ش��رَد غ��َرًض��ا ��م��ا ال��سَّ ف��ي أط��ل��ُب س��ه��راَن

��ْح��ُب ال��صَّ ل��ش��ق��ائ��َي رثَ��ى ح��ت��ى

∗∗∗
أب��ه��َج��ه��ا ك��ان م��ا ��م��ا ال��سَّ ربُّ َدبَّ��ج��ه��ا ل��ل��ُح��بِّ روض��ًة ي��ا
وم��وََّج��ه��ا م��ن��تَ��س��ًق��ا ب��ال��نُّ��ور وت��وََّج��ه��ا ب��ه��ا ال��ع��ب��ي��َر نَ��َش��ر

ال��رَّْط��ب ال��نَّ��دى ي��ش��رب��ه ب��ال��ن��ور
م��ب��تَ��ِس��م��ا ال��ورد ث��غ��ُر واف��ت��رَّ ف��نَ��م��ا ب��ت��رب��ه��ا ال��ع��ق��ي��َق ك��ن��ز
وه��َم��ى أع��ط��اف��ه��ا ع��ل��ى ِت��ي��ًه��ا ف��َس��م��ا زم��رًُّدا ال��غ��ص��وَن وك��س��ا
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ال��ُع��ْش��ب ف��ت��ك��لَّ��َل ال��ض��ح��ى ج��ف��ُن
ال��ن��َغ��م��ا ت��ب��دع وراح��ْت م��ن��ه��ا ك��َرم��ا ف��آن��س��ْت ال��طُّ��ي��وَر ودع��ا
َش��ِب��م��ا ت��رب��ه��ا ح وف��وَّ ف��ي��ه��ا ال��نَّ��س��م��ا وأط��ل��ق ال��م��ي��اَه ب��س��َط

ال��تُّ��ْرب ت��ه ع��الَّ ع��ل��ى ف��زك��ا
ال��س��َم��ر ب��ه ي��ح��لُ��و ٌ م��ت��ف��يَّ��أ ال��ش��َج��ر ي��ع��ِق��د م��م��ا وه��ن��اك
ال��خ��َف��ر غ��ص��نَ��ه ي��ح��ُرس وأق��ام ال��زََّه��ر ج��ب��ي��نَ��ه ع��ل��ي��ه أح��نَ��ى

ال��ع��ذْب ��ذا ال��شَّ ن��ف��ُح ب��ه وس��َرى

∗∗∗
وال��ح��َرس ��اُر ��مَّ ال��سُّ ي��ه��َج��ع إذ ن��أتَ��ِن��س ه��ن��اك ت��ع��ال ق��ال��ْت
ُم��ل��تَ��ِب��س ال��ُع��م��ر وم��ع��ن��ى َس��ع��ًدا ن��ق��تَ��ِب��س ال��ن��ج��م ه��ذا نُ��ور م��ن

ال��َك��ْرب يُ��دف��ع ه��ذا وب��م��ث��ل
األَم��ل ي��ب��ِس��م ُم��ق��َل��ت��ي��ه��ا ف��ي ث��ِم��ل وك��لُّ��ن��ا وج��ئ��ُت ج��اءْت
ال��وَج��ل ف��ؤادَي م��لءُ وج��ل��س��ُت َغ��َزل ول��ح��ُظ��ه��ا إل��يَّ ج��ل��َس��ْت

ال��ُع��ْج��ب ف��ؤاِده��ا وم��لءُ أب��ك��ي
ت��ه��يُّ��ِب��ه ف��ي ��َف تَ��وقَّ ق��ل��ٌب ِب��ه ي��ُف��وه م��ا أَف��ص��ح وال��دَّم��ُع
��ِب��ه ت��ل��هُّ م��ن يُ��ك��ث��ر ال��َع��ت��ُب ت��ع��تُّ��ِب��ه م��ن ب��ع��ٍض ب��ثِّ ع��ن

ال��َع��ت��ب ال��َه��وى ف��ي ي��ن��ف��ع ك��ان ل��و
م��ل��طِّ��َف��ة م��س��كِّ��ن��ًة دم��ع��ي م��َك��ف��ِك��ف��ًة ي��ًدا إل��يَّ م��دت
م��س��ِع��َف��ة ج��ئ��ُت ه��ذا أِل��م��ث��ل م��ع��نِّ��َف��ة م��ؤنِّ��ب��ًة ق��ال��ْت

ال��ُح��بُّ ق��ادن��ي م��ا ل��ي��تَ��ه ي��ا
ص��َدَق��ت ق��ول��ه��ا ف��ي ل��ي��تَ��ه��ا ي��ا ن��ط��َق��ْت ب��ه ن��ع��م أن��ت! ! ال��ح��بُّ
اخ��ت��َرَق��ت ح��روُف��ه��ا ُم��ق��ل��ت��ي��ِك م��ن ُس��ِرَق��ت ل��ف��ظ��ًة أع��ي��دي ق��ول��ي

ال��ق��ْل��ب ي��رف��رُف ف��َص��ار ق��ل��ب��ي
ص��ْدِري وارح��م��ي ع��ي��ونَ��ك ��ي ُغ��ضِّ ال��ف��ْج��ر اب��ن��َة ي��ا وم��ال��ِك م��ال��ي
ال��َج��م��ِر ع��ل��ى ك��ال��ث��اوي أص��ب��ح��ُت ��ح��ر ال��سِّ ن��واف��ُث ال��ع��ي��وَن إن

ال��َج��نْ��ُب َم��ض��ج��ع��ي ي��ج��ه��ل وغ��دوُت
وآالم��ي أف��راِح��ي وم��ق��رَّ وأح��الم��ي آم��ال��ي ب��ن��َت ي��ا
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داِم��ي ال��ح��ش��ا م��ك��ل��وُم ف��ال��ق��ل��ُب أيَّ��ام��ي ال��ح��ب ب��غ��ي��ر ض��اَع��ت
��ك��ُب ال��سَّ ج��ف��ن��ه��ا ق��رَّح وال��ع��ي��ن

اس��ت��َع��َرت وُح��ش��اش��ت��ي ُم��ق��ل��ت��ي م��ن ج��َرت ع��ل��ي��ِك ن��ف��س��ي ُم��ن��ى ه��ذي
ن��َظ��َرت أُخ��تُ��ه��ا ف��ه��الَّ ج��زًع��ا ان��ف��َط��َرت أخ��تُ��ك روح��ي أخ��َت ي��ا

ال��َخ��ْط��ُب ��ر ف��ت��ي��سَّ َخ��ط��ب��ه��ا ف��ي
��َرم ال��ضَّ الِع��ُج وب��َوج��نَ��ت��ي��ه��ا م��س��ت��ِل��ٍم ي��م��ي��َن إل��يَّ م��دَّت
ل��َف��ِم ف��ًم��ا ل��ه��ًف��ا ول��ثَ��م��تُ��ه��ا َظ��ِم��ي ال��ف��ؤاد م��ح��ت��رَق ف��دن��وُت

ال��رَّْح��ُب ب��ي ض��اَق أن��ي ف��ش��ع��رُت
أَم��ال س��َرْت ن��واِس��م��ه أُف��ٍق إل��ى ُرِف��ع��ُت ق��د أن��ي وش��ع��رُت
َع��ال ال��غ��راِم َع��رُش وب��روِض��ه َج��َزًال أن��ِس��ه م��ع��ال��م ط��ارْت

س��ْرُب ال��م��ن��ى زه��ِر م��ن ول��دي��ه
ي��ل��تَ��ِه��ُب ��ه��ب ال��شُّ وق��ل��ُب ح��َس��ًدا وي��ض��َط��ِرُب ي��رى ال��ه��الُل َوَق��َف
ع��َج��ب ع��ي��ونِ��ه م��لءُ وال��زَّه��ُر ط��َرب أن��ي��ن��ه ك��لُّ وال��م��اءُ

ال��ح��ْج��ب ��ِت رقَّ م��ن��ه وال��ل��ي��ل
ف��اتَّ��ِئ��د اآلن ك��َف��اك ق��ال��ت ال��رُُّش��د إل��ى ع��اَدت إذا ح��ت��ى
ال��وَل��د ح��ي��ل��ة م��ا ف��أَج��بْ��تُ��ه��ا َغ��د ب��ع��د آت��ي��َك ول��ع��ل��ن��ي

ذَنْ��ب وال ُف��ط��م��وا ه��م ��ا إمَّ
ج��َزع��ا وج��ُه��ه أَش��ف��َق وال��ن��ج��ُم ُرِف��ع��ا م��ا ال��ل��ي��ل وِس��ت��ُر ذه��ب��ْت
ُخ��ِل��ع��ا أري��ك��ٍة ك��ربِّ أه��ذي ف��ِزع��ا ط��ائ��ًرا وح��دي وب��ق��ي��ُت

ال��ربُّ ع��زَّه وض��يَّ��ع ع��ن��ه��ا
ُم��ب��ت��ِس��م��ا ط��ل��ع��َت ك��ي��ف ص��ب��ح ي��ا ان��ص��َرم��ا ظ��الُم��ك ك��ي��َف ل��ي��ُل ي��ا
َوِه��م��ا وروض��ه ال��ن��س��ي��ُم ذاك ُع��ِل��م��ا م��ا ج��ه��ل��ِت ك��ي��ف ش��م��ُس ي��ا

وال��لُّ��بُّ ال��ع��ق��ُل وط��ار َخ��َف��ت��ا
��َج��ن��ا ال��شَّ ف��ض��اَع��ف وط��اَل ق��ل��ٌق وأنَ��ا ع��وَده��ا أرُق��ُب وب��ق��ي��ُت
َل��ن��ا ي��ع��وَد أن ي��وًم��ا ك��ان ه��ل ال��زَم��ن��ا أس��ائ��ل ص��رُت ه��ن��ُد ي��ا

ال��ُق��ْرب ح��ي��ات��َي ف��ي��ك ف��ي��ع��ي��د
ك��َدر ص��ف��اُؤه��م ال��ع��اش��ق��ون ال��ق��َدُر يُ��ح��ِدث م��م��ا ال��ل��َه
وال��ق��َم��ر ��م��ُس وال��شَّ ف��َش��م��ات��ًة َرر ال��دُّ أف��ق��ه��ا ف��ي ت��ب��ت��س��ْم إِن
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الحب يف املزاج

وال��َغ��رُب ال��ش��رق اس��ت��ق��لَّ ل��ه��ا
ق��بَ��َض��ت أَن ب��ع��َد وراح��ْت ع��ن��ي وم��َض��ت س��اف��َرت ه��ن��ًدا وع��ل��م��ُت
ن��ق��َض��ت ف��َق��د ال ول��ك��ْن م��ن��ه��ا ع��رَض��ت ف��ك��رٌة ف��ه��الَّ ُروح��ي

ِل��ْع��ب غ��راَم��ه��ا ألَن ودِّي

∗∗∗
ث��وَرتَ��ه أخ��م��ْدت م��ا وال��ح��بُّ دوَرتَ��ه ال��ع��اُم دار وال��ي��وَم
ل��ذَّتَ��ه ت��ط��ي��ل وه��ي ه��ن��د ف��ي ون��ع��م��تَ��ه ل��ي��ل��ي م��ت��ذك��ًرا

ِك��ذب وك��أَن��ه��ا ف��ك��أَن��ه
وَدم��ا ح��ش��اش��ًة نَ��َض��ب��ُت ح��ت��ى ال��نَّ��َدم��ا ل��ي ت��رَك��ت ال��ت��ي ه��ذي
َض��َرم��ا ج��وان��ِح��ي ِم��لءَ أل��ف��ي��ُت ��َق��م��ا ال��سَّ ع��ن��ي أدف��ُع ق��م��ُت إن

ي��ن��بُ��و ع��زي��م��ت��ي وَح��دُّ ي��ذُك��و
واألَبَ��د أن��َت م��اذا ده��ُر ي��ا نَ��َك��د وك��لُّ��ه ي��م��رُّ ع��م��ٌر
أِج��د وال غ��ٍد وب��ع��د ي��م��ِض��ي وَغ��ٌد غ��ًدا أس��لُ��وه��ا وأق��ول

َص��بُّ وأَن��ن��ي ال��ش��ق��اءَ إالَّ
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مصىلَّ الكون

ال��َع��الءْ أن��ُج��ُم أََف��َل��ْت إذ م��ض��م��ِح��الٍّ ال��ل��ي��ُل د ت��ب��دَّ
��م��اءْ وال��سَّ األرَض يُ��ض��اح��ُك م��س��ت��ِه��الٍّ ال��ف��ج��ُر وأق��ب��ل

∗∗∗
��َف��ق ال��شَّ ُح��م��رُة ت��ص��بَ��غ��ُه زاه��ًرا ال��ش��رق ف��ي أط��لَّ
ائ��تَ��َل��ق ع��ن��دم��ا ب��ن��وِره ب��اه��ًرا ال��َغ��ي��م ي��خ��ت��رُق
ال��وَرق ف��ي ال��طَّ��ي��َر يُ��ن��بِّ��ُه زائ��ًرا ال��ن��وَر ويُ��رِس��ل
��ي��اء ب��ال��ضِّ ال��ل��ي��ُل وام��ت��زَج ت��ج��لَّ��ى إذ ال��ك��وُن ك��أن��م��ا
وال��َه��ن��اء ��ع��ِد ال��سَّ َم��ط��ل��ع ف��ي ولَّ��ى ح��ي��ن ال��ب��ؤِس ب��ق��يَّ��ُة

∗∗∗
راف��َع��ة ال��نُّ��ور م��وك��ِب ف��ي ال��نَّ��ه��اِر رب��ُة وأق��ب��ل��ت
س��اط��َع��ة ال��لَّ��ون ورديَّ��ة وال��َف��خ��ار ال��نَّ��ص��ر أل��وي��َة
م��ع��ه ��ذَا ال��شَّ ي��غ��ُدو ال��رَّوض ف��ي س��اِري وال��نَّ��س��ي��ُم ك��أن��ه��ا
ال��َف��َض��اء ه��ذا ُح��س��نً��ا وزاد ت��ح��لَّ��ى ب��ه َع��ق��ي��ٍق ت��اُج
ب��ال��بَ��ه��اء ��رُق ال��شَّ ي��غ��ُم��ره م��ح��الٍّ واف��ى ع��زٍّ َم��ل��ُك أو

∗∗∗
ُم��ش��ِرق��ة ��م��َس ال��شَّ أش��اه��ُد ال��ُح��ق��ول إل��ى أم��ِش��ي ف��ق��م��ُت
ال��ِم��َق��ة1 ق��ل��ب��ي ف��ي ي��س��ُك��ب ال��َج��م��ي��ل وج��ِه��ه��ا م��ن وال��ن��وُر



األول الفجر

��َق��ة ال��م��ن��مَّ ال��ري��اض ح��ي��ُث َح��ف��ي��ل ��ح��ى ب��ال��ضُّ م��س��رٍح ف��ي
ال��َخ��الء ن��اب��ُت وك��لُّ��ه��ا ُف��الٍّ ش��ئ��ت أو ورًدا ش��ئ��َت إن
ال��َح��ي��اء بَ��س��م��ة واب��ت��س��َم��ت وط��الَّ َرون��ًق��ا ت��ق��لَّ��دْت

∗∗∗
ال��زم��رُّد م��ث��ل خ��ض��راءَ ف��رَش��ه ال��ُع��ش��ُب واس��ت��ع��َرَض
ن��ِدي ف��وَق��ه��ا م��ل��تَ��م��ًع��ا ري��َش��ه ال��ط��ي��ُر ن��َش��ر إذ
وال��دَّد2 ال��ِج��دِّ م��ل��َع��ب ف��ي ��ه ُع��شَّ ال��ف��رُخ وب��اَرح
ال��ِج��واء3 ه��اب��ط م��س��ت��ش��رًف��ا ت��ع��لَّ��ى ط��ائ��ًرا ال��رُّب��ى ع��ل��ى
ال��ه��واء4 م��ل��ُك ل��واح��َف��ي��ه ُم��س��ت��ق��الٍّ ال��ل��َه ي��س��بِّ��ح

∗∗∗
ح��َص��اه5 ع��ل��ى ن��ف��س��ي ج��م��اَم ق��اص��ًدا ال��نَّ��ه��ر إل��ى ج��ئ��ُت
ال��َح��ي��اة راح��َة ال��ُع��ال م��ن ن��اش��ًدا ال��ف��ك��ِر َح م��س��رَّ
ال��م��يَ��اه ال��خ��اف��ُر وال��ش��ج��ُر م��ًدى إل��ى ح��ول��ي أن��ظ��ر
ال��رواء ع��اب��َس ُم��ض��ط��ربً��ا ظ��الٍّ ال��م��ي��اِه ف��وق ي��رس��م
وال��َع��ن��اء ال��ه��مُّ ي��ن��َف��ع ال م��ه��ًال ن��ف��ُس ي��ا ل��ن��ف��س��ي ق��ل��ت

∗∗∗
اس��ت��ق��رَِّت ال��رِّم��ال ع��ل��ى نُ��ج��وم ال��ح��َص��ى ه��ذي ف��ك��ل
ال��م��ج��رَِّة ن��ه��ُر وال��ن��ه��ُر ال��وس��ي��ُم ��م��ا ال��سَّ وج��ه وال��م��رُج
ال��م��س��رَِّة روَح ي��ب��ع��ث َع��م��ي��ُم ب��ه زاٍه وال��ن��ب��ُت
رخ��اء رح��ٍب م��ه��ٍد ض��ج��ي��ع ط��ف��ًال يُ��ش��ب��ه ف��ي��ه وال��زه��ُر
يَ��ش��اء ك��م��ا ف��ي��ه ي��ل��ع��ُب َس��ه��ًال ال��ن��س��ي��م ي��ُه��بُّ إذا

∗∗∗
وال��ح��َص��ى وال��ن��ب��ُت وال��رَّم��ُل وال��َع��ب��ي��ر وال��ن��وُر ال��م��اءُ
ت��ق��لَّ��ص��ا ��ا إمَّ وال��ظ��لُّ تَ��س��ي��ر ال��ت��ي وال��ن��َس��م��ات
��ص��ا ت��خ��صَّ ق��د ال��م��َدى ع��ل��ى ��رور ال��سُّ ب��ه ل��ك��وٍن رم��ٌز
َع��داء م��ن ف��ي��ه م��ا ب��ك��ل ُم��ِق��الٍّ ع��ن��ه ه��ذا وج��اءَ
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أَس��اء أو ف��ي��ه ب��غ��ى م��م��ن ع��دًال اإلل��ُه ف��ي��ه ي��ق��ت��صُّ

∗∗∗
ِح��س ب��غ��ي��ِر َج��م��اد ح��ت��ى الزم ال��ك��وِن ف��ي ال��ك��لُّ
وأُن��س م��أم��ٍن ف��ي ي��س��َرح ال��ُم��س��ال��م وال��ح��يَ��وان
َش��م��س ون��وُر دوٍح وظ��لُّ وال��نَّ��واِس��م ال��ف��ض��ا ل��ه
ِغ��ذاء م��ن ي��واف��ي��ه ل��م��ا ِك��ف��ًال ف��ي��ه ال��ل��َه واتَّ��خ��ذ
وال��نَّ��م��اء ال��خ��ص��َب ويُ��ك��ِث��ر وأَه��ًال ل��ه ول��ًدا يُ��ن��ت��ج

∗∗∗
��دا تُ��َوحَّ ح��ت��ى ت��ن��ض��مُّ ال��َع��ن��اص��ر ك��لُّ ك��ذاك
ت��ع��ددا ل��ن أوائ��ل أواِص��ر6 ف��ي أواص��ٌر
ت��ف��رَّدا ب��ن��اءٌ وه��ي ب��األواخ��ر م��وص��ول��ٌة
ال��بَ��ق��اء س��رُّ ف��ي��ه يُ��ع��بَ��ُد ُم��ص��لَّ��ى ف��ه��و ب��ن��اه ل��م��ن
��واء ب��ال��سَّ ال��ك��لَّ ي��دبِّ��ُر وج��الَّ ع��زَّ ف��ي��ه وال��ل��ه

هوامش

املحبَّة. (1)
واللعب. اللهو (2)

األودية. من اتَّسع ما وهو جو، جمع الجيم، بكرس الجواء (3)
الرِّيش. الكثري الجناح الواحف: (4)

راحتُها. النفس: جمام (5)
الَقرابة. رابطُة وهي آِرصة، جمع أوارص (6)
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احلياة مرآة البحر

اتِّ��س��اع��ا م��داه��ا يُ��ح��اك��ي ف��ْه��َو ِة ال��ح��ي��ا ه��ِذي م��رآة ال��ب��ح��َر أرى
تُ��س��ت��َط��اع��ا أن ال��َف��ه��م ع��ل��ى يَ��ض��ي��ق إب��ع��اِده��ا م��ث��ل وإب��ع��اُده
وَس��م��اع��ا م��ن��ظ��ًرا ال��ورى ي��ُروق س��روٍر ف��م��ح��ض وت��ص��ُف��و وي��ص��ُف��و
ِن��زاع��ا ال��نُّ��ف��وس ش��ق��اءِ م��ث��ُل ال��َع��ن��اص��ر ف��ش��ق��اءُ َك��ُدرا وإن
ِخ��داع��ا ��ف��ي��ن ال��سَّ َس��ْف��َر وي��غ��ت��ال ِخ��داًع��ا ال��ُوج��ود َس��ْف��َر وت��غ��ت��اُل
ِش��راع��ا ع��ل��ي��ه ه��اَب ه��و وال ُح��ص��ونً��ا ع��ل��ي��ه��ا ه��ابَ��ْت ه��ي ف��ال
وان��ِق��ط��اع��ا ألع��م��ارن��ا ا َوَح��دٍّ ل��ه ا ح��دٍّ ال��ل��ُه وض��ع وق��د
ِت��ب��اع��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��خ��ط��وِب وه��وَج ع��ل��ي��ه ال��ري��اَح ه��وَج وس��لَّ��ط
اب��ِت��الع��ا ال��ص��غ��ي��َر ال��ك��ب��ي��ُر ي��غ��وُل ال��ُوج��ود ف��ي ك��أَس��م��اك��ه ف��ن��ح��ُن
وارتِ��ف��اع��ا اخ��ت��ل��َف��ْت إذ ـ��ِخ��ف��اًض��ا ـْ ان�� ك��َق��رارات��ه وأع��م��اُرن��ا
ِس��راع��ا وت��م��ض��ي ِس��راًع��ا ت��ج��يءُ أم��واِج��ه م��ث��ل وأي��اُم��ن��ا

١٩١٥ سنة أغسطس ١٨





القطيعة

َضمريي. يف املنى حديُث ومات
سهل ابن

بُ��َرح��اِئ��ه إل��ى َق��ل��ب��ي وأس��َل��م��ن��ي رج��اِئ��ه ح��دي��ُث ص��دري ف��ي م��اَت ن��ع��م
َخ��ف��ائ��ه ب��رغ��ِم ف��ع��ٌل تُ��زم��ع��ي وأن ف��اف��ع��ل��ي ال��َق��ط��ي��َع��َة أزم��ع��ِت ك��ن��ِت ف��إن
َظ��م��اِئ��ه َح��رُّ ال��زه��َر ف��ي��ه��ا ف��أذب��َل روض��ًة ُع��م��رَي َص��ح��راءِ ف��ي ك��ن��ِت ل��ق��د
ب��ِض��ي��ائ��ه ��ح��ى ال��ضُّ َج��ف��ُن يُ��رِوه��ا ول��م ذَوت ك��ن��اب��ت��ٍة إالَّ ح��بُّ��ن��ا وم��ا
َش��ق��اِئ��ه أص��َل ك��ان ِع��ب��ئً��ا ال��ق��ل��ب ع��ن م��زي��ل��ًة ال��ق��ري��ِب ال��َق��ط��ِع ف��ي ل��ع��لَّ��ك
داِئ��ه أك��ب��َر ال��ع��م��ُر ك��ان ع��اَش ول��و داُؤه يُ��دَر ل��م م��اَت ق��د ُم��رض��ٍع ف��ك��م
ب��بُ��ك��اِئ��ه داف��ًق��ا ي��رِج��ْع وُردِّي��ه س��ائ��ًال ط��رَف��ك ال��َك��ون ب��ه��ذا أدي��ري
ه��واِئ��ه ك��َس��اري ف��ي��ه ُوج��َدت إذا م��ح��بَّ��ٍة َق��ط��ُع ال��َك��ون ف��ي م��ا ف��أه��وُن
ب��وف��ائ��ه م��ق��رون��ٌة م��ش��اِع��ُره ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ب��َي أن ذن��ب��ي وأع��ظ��ُم
ت��اِئ��ه أق��داَم ال��ن��اِس ب��ي��ن أج��رِّر وم��ع��َش��ري أه��ِل��ي ب��ي��ن غ��ري��ٌب وأن��ي
ب��ِش��ف��اِئ��ه ل��ي ك��ي��َف اح��ِت��ض��اٍر ف��ط��وُل أِع��ْش ف��إن ال��رج��اءُ ق��ل��ب��ي ف��ي م��اَت ل��ق��د
ح��ي��اِئ��ه ب��م��اءِ َم��غ��م��وٌر ووج��ُه��ك ح��ي��ات��ه ب��م��اءِ م��غ��م��وٌر وق��ل��بُ��ك
رج��اِئ��ه ح��دي��ُث َص��دري ف��ي م��اَت ل��ق��د ه��ًوى م��ن ِش��ئ��ِت م��ا ال��نَّ��اس ب��ي��ن ف��دون��ِك

١٩١٥ سنة سبتمرب ٢٣





اهلارب

ال��ُك��َرب ك��وارَث ي��وًم��ا أش��ُك ل��م ب��ه��ا أع��ي��ُش ��ٌة ص��حَّ ل��ي ك��ان ل��و
ل��ل��نُّ��ه��ب ال��ح��ي��اة ف��ي م��وف��ورًة غ��َدت ال��ج��دود ح��ي��ُث أغ��دو ك��ن��ُت ب��ل
ال��ُك��تُ��ب ع��ل��ى ُم��ش��رًف��ا ب��غ��اِره��ا ُم��ع��ت��ص��ًم��ا ال��ج��ب��اِل ف��ي م��ع��ت��زًال
وال��َح��َرب وال��وي��ِل ال��رَّزاي��ا غ��ي��ر َج��ِه��ل��ت م��ف��اوٍز ف��ي ُم��رت��م��يً��ا
ال��ه��َرب م��ن أش��َف��ى َق��ل��ب��ي ل��داءِ وم��ا ودادي ت��ق��لَّ��ى م��م��ن أه��ُرب
��ه��ب ال��شُّ أع��ي��ن غ��ي��َر ت��رى ع��ي��ٌن وال الح أي��َن ال��ف��ج��ر أُط��ال��ع
��ُح��ب وال��سُّ ك��ال��ُغ��ي��وم س��ي��ولُ��ه ان��دف��َق��ْت أي��نَ��م��ا ال��ل��ي��َل وأل��ب��ُس
ال��طَّ��َرب ه��زَّة م��ث��ل ه��زَّتُ��ه وَل��ه��ي ُم��ن��ِش��ًدا ال��ب��ح��َر وأرك��ُب
��ُرب وال��شُّ ل��ألَك��ل ال��ن��واص��ي ُش��ع��َث ُخ��ل��ُق��وا أن��ه��م ب��ال��نَّ��اس ُ أه��زأ
ت��َع��ب��ي م��ن م��تُّ ��ع��ُف ال��ضَّ ب��ي َج��دَّ ف��إذا ي��ِدي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي أح��م��ُل
أَرب وال غ��اي��ٍة ب��ال ع��اَش إذا ي��م��وَت أَن ال��م��رءِ ع��ل��ى م��اذا
ال��تُّ��ُرب ف��ي ال��َف��ن��اءُ وأي��ن ف��اًه��ا ف��اغ��رًة ال��ق��ب��ور أي��َن أرُض ي��ا
ُم��غ��ت��َرب��ي ال��ك��ون ف��ي ويُ��ن��ِه��ي ج��س��م��ي يُ��ن��اِزُع��ن��ي ال��ب��ل��ى دوُد وأي��ن
ال��ل��َج��ب ال��م��ض��يِّ��ق ال��زِّح��ام ه��ذا ف��ي ن��ف��س��َي ِت��ي��ُه ط��ال ق��د ده��ُر ي��ا
ال��ك��ذَب أخ��و ح��بُّ��ه��ا ال��ت��ي إل��ى م��ن��ِزُع��ه ال��ش��ع��ور ت��ي��ُه وط��ال
ال��ُع��ُص��ِب ال��دَُّج��ى ف��ي ال��ع��ي��ِن ه��داي��َة ع��واط��َف��ن��ا ه��اٍد ش��ع��اٌع أال
ط��َل��ب��ي ع��ن ِن��م��َت م��وُت وي��ا أَل��ق��ى م��ا أع��ظ��ُم أن��َت ُع��ْم��ُر ي��ا ال��ل��ه

١٩١٥ سنة أكتوبر ١٥





األختان

ال��نَّ��ب��ُت وت��َرع��رع أث��التُ��ه��ا ن��ب��تَ��ْت روض��ًة ل��ت��ش��ه��َد ن��زل��ْت
ال��بَ��ح��ُت وص��ف��ُوه��ا ال��ح��ي��اُة وإذا أن��ُج��ِم��ه��ا وك��لُّ ال��س��م��اءُ ف��إذا
ال��نَّ��ع��ُت ي��ق��ُص��ر ع��ن��ه ��ح��ر ك��ال��سِّ ُزخ��رُف��ه��ا ال��ب��َه��ج��ات ف��تَّ��ان��ُة
ال��َوق��ُت ل��ه��ا وص��ًف��ا راي��اتُ��ه��ا نُ��ِش��َرت َط��وائ��ٌف ال��رِّي��اض زه��ر
ِب��ن��ت1 َوض��ي��ع��ٍة وك��لُّ أمٌّ واض��ح��ٍة ك��ل ع��ي��اٌل ب��ل ال
ال��َم��ْق��ُت ع��اَف��ه��ا ُع��م��ٍر َخ��ي��رات م��ن��اِه��لُ��ه تَ��س��ق��ي��ه��ا وال��م��اءُ
بُ��ه��ُت وال زور وال ت��رِوي م��ا ت��ن��ُق��ل ال��ن��َس��م��ات وم��الع��ُب
ُش��خ��ُت2 ��وى ول��ل��سِّ ال��ِع��ي��ال ل��ذِوي م��ب��تَ��ِس��م ال��ع��م��ر وج��ُه وك��ذاك
ش��تُّ��وا األُل��ى وج��اَف��اه��ا ح��ي��رى وق��َف��ت زه��رٌة ه��ن��ال��ك ل��ك��ْن
بَ��خ��ت ل��ه��ا م��ا ال��م��ل��ي��ح��ِة م��ث��ُل ذاِب��ل��ٌة ال��وَرق��ات م��ل��م��وم��ُة
��م��ُت ال��صَّ ي��ح��ُس��ن ال��م��واق��ف ب��ع��ض وف��ي ال��ط��ي��وُر ح��واَل��ي��ه��ا ص��م��تَ��ت
��ل��ُت3 ال��صَّ ج��ب��ي��نُ��ه��ا ال��ج��ف��اءِ رغ��َم م��رت��ف��ًع��ا األيَّ��ام ع��ل��ى وم��َض��ْت
4 يَ��ن��بَ��تُّ ال��در ك��ِع��ق��ِد دم��ًع��ا ذرف��ت وق��د س��ل��م��ى ل��ه��ا ف��ح��نَ��ت
��م��ُت5 ال��سَّ َغ��ي��َره��ا ��ب وح��جَّ م��ن��ه��ا ق��ُرب��ْت إذا ح��ت��ى وت��ق��دَّم��ت
األُخ��ُت أُخ��تَ��ه��ا ت��ق��بِّ��ل وك��ذا م��الط��ف��ًة ت��ق��بِّ��لُ��ه��ا ص��ارْت

١٩١٥ سنة نوفمرب ٣
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هوامش

عن بها كنَّوا املنرية، البَيضاء هي والواضحة يُعولهم، الذين بيته أهل املرء عيال (1)
َجمالها. مدُة تَطول التي املرأة
هزال. وال ضامر (2)
الرباق. العايل (3)

ينقطع. (4)
ِمنه. واجَهك ما يشء كلِّ سْمُت (5)
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املستجري

َج��ارا غ��راُم��ِك ع��ل��ي��ه م��ح��بٌّ اس��ت��َج��ارا ب��ه��واِك ال��ذي أج��ي��ري
وال��ِب��ح��ارا ب��ه��ا ال��س��م��اءَ َوس��ع��ِت ق��د ع��ي��ن��ي��ِك ب��ي��ن ُزرق��ًة رأى
ِخ��ي��ارا ��ب��اب ال��شَّ وه��ذا وف��ك��ًرا وَع��ق��ًال ون��ف��ًس��ا ق��ل��بً��ا ف��أع��ط��اِك
ن��ارا ال��َج��وان��ح ب��ي��ن أض��رَم ـ��ِك ُم��ق��َل��ت��ي��ـ م��ن ال��ن��ور ان��ع��ك��س إذا
وَط��ارا ق��ل��ب��ي ف��رف��رَف ِت��س��اًم��ا ابْ��ـ ش��ف��ت��ي��ك ف��ي ��ح��ُر ال��سِّ رف��رَف وإن
ُم��ث��ارا ال��َه��ب��اء ن��ث��ي��ِر ب��م��ثْ��ل ُع��لِّ��ق��ت ق��د روح��َي أنَّ أرى
س��اَرا ال��ده��ُر ق��بْ��ل��ه��ا وتُ��رى ـ��ره ـْ َس��ي�� َع��ن ��ف ت��وقَّ ال��زم��ان وأَنَّ
ت��واَرى وال��ش��ق��اءَ ب��دا ال��ن��ع��ي��م وأنَّ ت��ج��لَّ��ت ال��ح��ي��اَة وأَنَّ
نَ��ه��اَرا ال وأن ظ��الَم ال وأن َم��َس��اء ال وأن ص��ب��اَح ال وأن
يُ��ب��اَرى ال ال��ذي ف��ه��و ال��ح��بِّ ِس��وى ال��ُوج��ود َم��ع��ان��ي ب��ن��ف��س��ي ت��ب��اَرى
دارا ال��ُع��م��ر ف��َل��ُك ُق��ط��ب��ه ع��ل��ى ُم��ح��ي��ٌط إال ال��ُع��م��ر ف��ي ال��ح��بُّ وم��ا

∗∗∗
اف��ِت��ق��ارا أخ��َش��ى ُع��دت ف��م��ا ك��ن��وٌز وه��و ح��س��نَ��ك ب��ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ُت
ال��ِع��ث��ارا أخ��اُف ل��س��ُت وع��ن��دَك ِع��ث��اٌر ع��ن��ك ال��بُ��ع��د ف��ي وع��م��ري
أن��ارا ح��ي��َن ك��ال��نَّ��ج��م ال��ن��ف��س إل��ى ت��س��ت��ه��لُّ ال��ُم��ن��ى ن��اِظ��ري��ك ف��م��ن
وح��ارا وض��لَّ ال��ف��ؤاُد ف��ه��اَم ُم��ق��ل��ت��اك ب��ال��نُّ��ه��ى َع��ِب��ث��ت وك��م
ص��ارا ك��ي��َف ب��ع��ده ت��س��أل��ي ف��ال ص��ح��ي��ًح��ا َع��ق��ل��ي ك��ان ال��ه��َوى وق��ب��ل
وث��ارا ب��ه��نَّ ص��دري ض��جَّ ف��ق��د ص��دري ع��واط��َف ف��ؤادي م��ن ُخ��ذي
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ان��ح��َدارا يُ��ص��ي��ُب ال ول��ك��نَّ��ه ال��ِح��ي��اِض ف��ي ط��َم��ى م��اءٍ م��ث��ل ط��َم��ت
ان��ِت��ص��ارا أروم ال ال��وَرى ب��َح��رب ال��ُق��وى ف��َق��دُت ح��ت��ى ع��ش��ق��تُ��ك
��ف��ارا ال��شِّ ت��ح��اك��ي وْه��ي وع��ن��ي ع��ن��ك ال��ن��اِس أل��ِس��ن��َة أداف��ع
ِح��رارا ال��ن��ف��وَس ت��ل��َك وت��ج��َرح ِح��راًرا ال��ُج��س��وَم ه��ذي ف��ت��ج��َرح
أُوارا ��ل��وع ال��ضُّ ل��ج��اَج إالَّ ـ��ُم ي��ف��ه��ـ ل��ي��َس ال��ورى ه��ذا ف��دي��تُ��ك
ت��واَرى ال��ب��ق��اءِ س��رُّ ف��ي��ه ب��م��ا وإط��ف��اءَه ج��س��ٍم وإض��راَم
تُ��دارى ل��ي��َس��ْت وه��ي يُ��داُرون��ه��ا أط��م��اِع��ه��م غ��ي��ُر ال��وَرى ف��ي وه��ل
ِص��غ��ارا ن��ف��وًس��ا م��ن��ه��م ت��ب��طَّ��َن ال��ك��ب��ري��اءُ ب��ط��ان��تُ��ه وح��بٍّ
ِك��ب��ارا ال��ن��ف��وس ص��غ��اَر تُ��ع��ي��َد أن ال��َك��ون ف��ي ال��م��ح��بَّ��ة وش��رُط

∗∗∗
ال��ِق��ف��ارا س��َك��ن��ُت ك��أن��ي ب��ِع��ي��ٌد ع��ن��ه��ُم ب��ي��نَ��ه��ْم إنَّ��ن��ي أال
ال��ثِّ��م��ارا وأرج��و ه��واِك ِغ��راَس ب��ه ف��أَس��ِق��ي ق��ل��ب��ي أُش��اِغ��ل
اس��تَ��ج��ارا ب��ه��واك ال��ذي تُ��ج��ِي��ري وأَن رض��اِك إالَّ ه��َي وم��ا

١٩١٦ سنة مارس
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الغرباء

ب��ؤس��اءُ إن��ن��ا وارَح��م ال��ب��ؤِس م��ن واش��ِف��ن��ا ب��لُ��ط��ِف��ك ت��دارْك��ن��ا إل��ه��ي
ب��ق��اءُ وك��ان ربٍّ��ا ل��ن��ا وك��ن��َت ب��آخ��ٍر ك��نَّ��ا ال��ك��ون ه��ذا ق��ب��ل تُ��رى
ونُ��س��اءُ ف��وق��ه��ا ن��ش��َق��ى األرض إل��ى ن��ف��ي��تَ��ن��ا ح��ت��ى أَغ��َض��ب��ن��اك ف��ي��ه وه��ل
وف��ن��اءُ ت��ح��تَ��ه��ا م��وٌت ت��ح��اَل��َف ق��رارٍة ف��ي ظ��ه��ِره��ا ع��ن وت��ن��بُ��ذن��ا
ش��ق��اءُ ال��ت��راِب ت��ح��ت ف��ي��ل��َح��َق��ن��ا ش��ق��اُؤن��ا ال��تُّ��راب ف��وق ي��ك��ِف��ن��ا أل��م
ُج��ه��الءُ إن��ن��ا ف��اغ��ف��ْر ال��ج��ه��ل ع��ل��ى ق��ب��َل��ه��ا اج��ت��َرم��ن��اه ��ا ع��مَّ أَك��ف��ارًة
س��م��اءُ ُه��ن��اك إالَّ م��وط��ٌن ل��ه��ا ي��ُك��ن ل��م ال��ج��س��َم أوَدع��ت��ه��ا ل��ن��ا وروٍح
داءُ وذل��ك داءٌ ال��نَّ��وى ف��ي ب��ه��ا ال��ثَّ��رى أص��لُ��ه ال��ذي ال��ج��س��ُم ي��ع��ذِّب��ه��ا
1 ال��بُ��رح��اءُ ب��ه تُ��ص��ل��ي��ه��ا ال��ِج��س��م م��ن َغ��ي��اب��ٌة ح��وتْ��ه��ا ق��د ل��ي��ٍل ط��ري��دُة
ِض��ي��اءُ ي��ك��وَن أَن إالَّ ال��ب��دُر وم��ا ض��ي��اِئ��ه��ا ب��ف��ق��د َس��ل��وى ل��ه��ا وك��ي��ف
َرج��اءُ وم��اَت ال��بَ��ل��وى ��ِت ع��مَّ إذا ال��ُم��ن��ى وم��ا ش��ذَاه��ا ت��ف��ِق��ْد إن ال��زَّه��ُر وم��ا
��َف��ه��اء ال��سُّ َج��رَّه ب��ُج��رٍم ع��ل��ي��ه��ا واج��ٌد أَنَّ��ك ال��ن��ف��ِس ع��ذاَب وزاد
ج��اءوا زم��اِن��َك ف��ي م��ن أَو ج��اءَ ب��م��ا ع��ارًف��ا ج��اءَ ال��ذي ال ق��دي��ًم��ا أت��وُه
��ع��ف��اءُ ال��ضُّ ُول��ُده وإنَّ��ا ق��واه َض��ع��ي��ف��ٌة وه��و ال��ده��ُر ف��ي��ن��ا ��ض ت��م��خَّ
ُغ��رب��اءُ إنَّ��ن��ا رب��ي ف��ُرح��م��اك غ��رب��ٍة دار ف��ي األوج��اُع ب��ن��ا ت��م��اَدْت

١٩١٦ سنة مارس ١٠

هوامش

األذى. شدة والربحاء: منه، سَرتك ما يشء: كل من الَغيابة (1)





السابلة

ال��س��اِئ��ل��ة ال��دَّم��ع��ُة ف��ي��ه��ا ت��ج��وُل ��ائ��ل��ة ال��سَّ ال��ُم��ق��ل��ة ه��ذي إالَم
ش��اِغ��ل��ة م��ش��غ��ول��ٌة ب��ه��ا وه��ي ��ه��ا ال��سُّ ت��رَع��ى ال��ل��ي��ل ف��ي م��ط��روف��ٌة
ذاِه��ل��ة بُ��ؤس��ه��ا ف��ي واج��م��ًة ِم��رآتُ��ه��ا ه��ي ن��ف��ًس��ا تُ��ت��ِع��ُب
م��اِث��َل��ة1 ف��ثَ��وْت ع��ل��ي��ه��ا ش��دَّ ل��ك��نَّ��ه ال��ج��س��م ف��ي ت��م��رَّدت
ح��اِف��ل��ة واض��ح��ًة أن��واُره ب��َدت ج��م��اٌل ت��ص��بَّ��اه��ا ك��ان��ت
ع��اط��َل��ة ح��اِل��ي��ًة ب��ه��ا ص��ارت ِح��ل��ي��ًة ال��م��ن��ى م��ن��ه ت��ق��لَّ��دْت
م��ائ��َل��ة أوض��اُع��ه وان��ح��رف��ت األَس��ى ح��ل��ي��َف ع��اَد ل��ك��ن��ه
س��اِف��ل��ة غ��اي��ٍة أو ن��اف��رٍة م��ن��ي��ٍة ذي ك��لُّ ف��ي��ه وع��اث
ق��اف��َل��ة ال��م��ن��ى ع��ن��ه واس��ت��درَج��ت أم��انُ��ات��ه��ا ِم��ن��ه ف��ارت��ج��َع��ت
��اِب��ل��ة ال��سَّ ت��س��ت��وق��ُف ع��ب��رتَ��ه��ا أس��ب��َل��ت ق��د ال��ي��وَم ع��ل��ي��ه وه��ي

١٩١٦ سنة مارس ٢١

هوامش

من واملاثل منتصبًا، قام أي: مثل؛ قولهم من وماثلة للنفس. تمرَّدت يف الضمري (1)
أثره. ذَهب ما الرُّسوم





الراحة

يَراه؟ من رجائي رجائي؟ أين إذن
… لَراحة الرتاب يف إن جرَم ال الَجحيم، أبواب إىل يهِبط إنه

و١٦) ١٥ :١٧ (أيوب،

��ح��ُر ال��سِّ ت��راِوُغ��ك م��م��ا ب��ه��ا يُ��َظ��نُّ غ��اي��ٍة ن��اش��ُد أن��ت ي��وٍم ك��ل أف��ي
ال��ُغ��ب��ر ال��م��ح��ُن ع��ن��دك ك��دَّرتْ��ه��ا إذا ال��ِب��ل��ى ب��ه��ا يُ��ل��مَّ إن ع��ل��ي��ه��ا ح��ري��ٌص
األَم��ر ل��ك ي��س��ت��ت��بَّ أو ب��أس��راِره��ا ال��م��نَ��ى ل��ك ت��س��ت��ق��لَّ ل��م إن ال��ِح��رُص وم��ا
ال��ُع��م��ر وان��ق��َل��ب ال��ُع��م��ر وج��وُه ع��ل��ي��ك ت��ن��كَّ��رت ح��ت��ى دن��ي��اَك م��ن ت��م��تَّ��ع��َت
وال��ذِّك��ر1 ال��ح��ف��ي��ظ��ُة إالَّ ال��ُه��دى ول��ي��س ال��ُه��دى إل��ى م��ن��ه��ا ال��ي��أُس دع��اك وح��ت��ى
ذُخ��ر األس��ى انَّ ل��َو ذخ��ًرا األس��ى وك��ان األَس��ى ب��ِس��وى غ��اي��ات��ه��ا م��ن ُف��زَت ف��ه��ل
ال��َغ��ْدر وان��ق��ط��ع األي��اُم ل��ِخ��دم��ت��ك وت��واَط��أَت أس��راَره��ا ال��ُم��ن��ى ح��بَ��ت��ك
نُ��ك��ر وال ُع��رٌف ف��ي��ه��نَّ وال ب��ه��نَّ َم��ط��م��ٌع ف��ي��َك ال أب��دأَن ك��م��ا وُع��دَن
ال��دَّه��ُر لُ��ق��ي��اه��م��ا دوَن ل��ك��ن ق��ري��ب��ان ب��ال��َم��دى وال��ي��وُم األم��ُس وُه��نَّ ف��أن��َت
َش��ر وال ب��ه��نَّ خ��ي��ٌر وال ع��ل��ي��َك وأج��َه��زت ال��ح��ادث��اُت أت��ع��ب��تْ��ك ل��ق��د
��در ال��صَّ ب��ه��ا يُ��ح��ي��ط ال ال��ل��ي��ال��ي وإن ه��م��وُم��ه أث��ق��ل��تْ��َك ص��دٍر ِض��ي��ق س��وى
ال��َق��ب��ُر راح��تُ��َك األي��اِم ج��اه��َل ف��ي��ا راح��ًة ت��ن��ُش��ُد األي��ام ع��ل��ى وأن��ت

١٩١٦ سنة أبريل ١٢

هوامش

والغضب. الَحميَّة الحفيظة: (1)





وخطرة نظرة

البحر شاِطئ عىل

َخ��بَ��را ال��وَرى ب��ي��ن وت��رك��تَ��ن��ي ِف��ك��را أف��نَ��ي��ت��ن��ي ق��د ُح��بُّ ي��ا
��َج��را وال��ضَّ ال��ه��مَّ ق��ل��ب��ي ووه��ب��َت راح��ِت��ه ك��لَّ ق��ل��ب��ي وس��ل��ب��َت
ك��َدرا وال ص��ف��ًوا ال ك��اَن م��ا راض��يَ��ُه ك��ن��ُت ُع��م��ًرا أش��ق��ي��َت
وال��ض��َررا ال��ن��ف��َع األن��ام أك��ِف��ي رُج��ٌل أَن��ن��ي َش��ف��ي��ًع��ا ح��س��ب��ي
��يَ��را ال��سِّ ب��َف��ض��ل��ك تَ��ف��وق ع��ن��دي ع��َج��ٌب ِس��ي��رٌة ي��وٍم ك��ل ف��ي
ال��َخ��َط��را روح��َي أَب��اَح��ت ه��ن��ٌد ُم��ه��ْف��َه��ف��ة خ��ط��َرت إذْ ب��األم��س
ُزَم��را ب��ال��وَرى ال��ش��واط��ئُ م��ن��ه ُج��م��ع��ت ق��د ل��ألُن��س م��ح��ف��ل ف��ي
س��َرى وال��ن��س��ي��ُم ه��اٍد وال��ب��ح��ُر م��الِح��ُظ��ه ض��اِح��ك��ٌة واألْف��ق
ن��ِف��را م��ن وص��ح��ب��ُت ال��ه��َوى ط��ي��ُب رائ��ده��م إل��ي��ه ال��ج��م��ي��ُع نَ��َف��َر
ن��َف��را ب��ه وم��ش��وا ثُ��نَ��ى وم��َش��وا م��س��اِرح��ه ف��ي ُف��رادى ف��م��َش��وا
ال��ِح��بَ��را ي��ج��رِّر ال��م��الج ِس��رُب ي��خ��ال��ُط��ه��م وش��ب��ان ِش��ي��ٌب
��َم��را وال��سَّ األُن��س اس��ت��ط��اب��وا وب��ه م��ه��ٍل ع��ل��ى ب��ه ي��ت��س��ايَ��رون
ال��ق��َم��را وت��ف��َض��ح ال��ن��ج��وَم ت��م��ُح��و ط��ل��َع��ت إذ ال��ش��م��ُس ه��ن��َد ف��ك��أنَّ
ن��َظ��را َم��ن ب��َق��ل��ب ف��ع��ل��ِت م��اذا ع��َرض��ت إذ ل��ل��ق��ل��ب ن��ظ��رًة ي��ا
ُس��َورا ب��ي��ان��ه��ا إل��يَّ ي��وِح��ي س��اِح��رًة ل��ل��نَّ��ف��س ف��ت��ن��ًة ي��ا
َخ��ِص��را م��ن��ه��ًال رأي��تُ��ك ل��م��ا أح��س��ب��ه ال��ُع��م��ر ه��ذا س��رَّ ي��ا
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��ه��را وال��سَّ وال��ُح��زن ��ن��ى ال��ضَّ أَِل��ف َم��ن م��ق��ل��ُة تَ��راك وق��ف��ِت ه��ال
َظ��ه��را ق��د وه��و ال��م��ش��اه��د ت��ل��ك ل��دى ال��خ��ف��يَّ ت��ب��طَّ��ن��ِت ه��ال
ج��َه��را أو َس��رَّ ح��وَل��ك دار م��ا وأن��ا م��ل��ك��تُ��ه ذاك ال��ح��بُّ
َس��بَ��را م��ن ك��لَّ ي��ض��لِّ��ل أب��ًدا غ��وُره��م��ا ال��ب��ح��ر وه��ذا ص��دري
َش��َع��را م��ا ��خ��ر وال��صُّ ش��اع��ٌر أن��ا رَس��خ��ا ق��د ��خ��ر ال��صَّ وه��ذا ودِّي
َزِخ��را ع��واط��ٍف ب��م��وِج ج��اَش��ْت ُم��زِب��دٍة ك��لَّ ق��ل��ب��ي وي��ض��مُّ
َس��َف��را ال��م��ن��ى ن��ج��ُم أُْف��ق��ه��ا ف��ي ص��اف��ي��ًة ال��ن��ف��ِس س��م��اءُ ك��ان��ْت
اع��تَ��َك��را ق��د ل��ي��ٍل ف��ي وث��ِوي��ُت أف��َل��ْت ق��د ب��ه��واِك ل��ك��نَّ��ه��ا
أَرى َس��ن��اك س��وى ول��س��ُت م��ع��نً��ى ل��ه ل��ي��َس ال��ع��ي��َش ن��بَ��ذُت إن��ي
اس��تَ��تَ��را ب��ج��م��اِل��ك ف��ك��أنَّ��ه ب��َص��ري ع��ن ال��َك��ون َم��ج��ال��ي خ��ف��ي��ْت
غ��َدرا ق��د أه��واه م��ن ك��ان إذ غ��َدرت إن األي��اَم أع��ت��ب ل��م
م��ب��ت��َك��را ال��ي��أَس أران��ي ُح��بٍّ ِس��وى ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ي ت��ب��تَ��ك��ْر ل��م
ح��َض��را أو غ��اب ق��د م��ن ِس��يَّ��ان م��ج��اَم��ل��ًة أق��وام��ي ف��ص��ِح��ب��ُت
بَ��َرا ه��واك س��وى وأنَّ رب��ي ب��ارئُ��ه س��واِك أنَّ ون��س��ي��ُت
اش��ت��ه��را ب��ه غ��رٍض ِس��وى ه��مٌّ ل��ه ل��ي��َس ِس��واي أن وذك��رُت
وال��وَض��را األدراَن ب��ه��ا نُ��خ��ِف��ي م��ْض��َح��ك��ٌة ال��ع��ي��َش أن وف��ه��م��ُت
وال��ِف��َك��را ال��ع��ق��َل وإالَّ ِع��ل��م��ي ي��ن��َف��ع��ن��ي ك��ي��ف إالَّ وح��ف��ظ��ُت
ال��ق��َدرا أُع��اِن��د وك��ي��ف َق��َدٌر ب��ه ج��اءَ ال��ح��بَّ أن وع��ل��م��ُت
وال��ب��َص��را ال��س��م��َع ع��ل��ي��ه أُط��ِل��ْع ف��ل��م ال��ف��ؤاِد ف��ي ح��بَّ��ك ف��ك��نَ��زُت
َع��ثَ��را ال��ذي َج��دِّي ب��ه��ا ي��س��َع��ى ق��َدِم ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي وذه��ب��ُت
ُم��ب��تَ��ِدرا ول��جَّ ف��ض��جَّ ق��ل��ب��ي َع��ِل��َق��ت خ��واِف��ًق��ا ت��ع��ل��م��ي��َن ل��و
وتَ��را أغ��ف��َل��ْت م��ا أوت��اَره��ا ض��ارب��ًة ل��ل��نَّ��ف��س وم��ن��ازًع��ا
ال��ص��َدرا وت��أنَ��ُف ال��ج��ن��وَن ت��ِرد ش��اردًة ل��ل��َع��ق��ل وأواب��ًدا
ان��ك��َس��را ب��األس��ى ق��ل��بً��ا وج��ب��رِت ه��ًوى ال��م��ري��ِض ل��ل��ع��ان��ي ل��رث��ي��ِت
وَط��را ال��َه��وى ف��ي ي��وًم��ا ي��ق��ِض ل��م رُج��ل أن��ن��ي ي��ع��ل��م ال��ل��ُه

١٩١٦ سنة يوليو ٣١
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الرسم

رْس��م��ا ال��ع��ي��ن ف��ي م��ح��ي��اِك ج��م��اَل إل��يَّ يُ��ه��دي رس��م��ِك أت��ان��ي
وَل��ثْ��م��ا ��ا ض��مٍّ َش��وق��ي َوبَ��رَّدُت ال��ُف��ؤاد ف��ي م��ن��زًال ف��أن��زل��ِت��ه
أس��َم��ى ف��ي��ه َم��س��ك��نً��ا ل��ه��ا أَق��ْم��ُت ق��د ال��ق��ل��ب ف��ي ع��ن��دَي وروُح��ك
وِج��س��م��ا روًح��ا ع��ن��دَي ِص��رِت وق��د ُس��روري ت��مَّ رس��م��ك ج��اءَ ف��م��ذ

١٩١٦ سنة أغسطس ٢٢





جواب

١

م��خ��يَّ��را ال��ف��ؤاُد ال��ُح��بِّ ف��ي ك��ان م��ت��ى أُِح��بُّ��ه��ا ب��أَن��ي س��ل��م��ى ت��ط��اِل��ب��ن��ي
ف��ي��س��ح��را ي��ُع��وَد ل��ن ق��ل��ب��ي ول��ك��نَّ س��اح��ٌر ج��م��الُ��ك س��ل��م��ى ي��ا ف��دي��تُ��ِك
ب��أك��ثَ��را َش��ق��ائ��ي م��ن إالَّ ف��زُت ف��م��ا ��ب��ا ال��صَّ م��ن واس��ت��َرح��ُت ك��ث��ي��ًرا َص��ب��وُت
��را م��س��خَّ ُم��س��ت��ض��اًم��ا وَع��ي��ش��ي إل��ي��ه��ا رج��ع��ًة ال��م��ح��ب��ة ف��ي ذلِّ��ي ل��ي أب��ى
تَ��ص��بُّ��را أُط��ي��ق ال ع��ن��ه ب��أن��ي س��روره ي��زي��ُد أه��واه أن��ا وم��ن
ج��َرى وم��ا وب��ؤس��ي آم��ال��ي وت��ض��ي��ُع وَل��وع��ت��ي ُه��ي��ام��ي ف��ي��ه ويُ��ع��ج��ب��ه
وأَس��ه��را أن��وَح ك��ي��م��ا ال��م��ن��ى ب��ع��ي��َد أرى م��ا ك��ل ف��ي ه إالَّ أرى ال وإن
ُم��ح��يَّ��را ف��ي��ه ال��طِّ��بَّ رأي��ُت ُع��ض��اًال ك��ام��نً��ا ب��َق��ل��ب��َي داءً ف��أوَرث��ن��ي
أج��َدرا ب��ال��ب��رءِ ك��ن��ُت ب��َدائ��ي ج��دي��ًرا أُك��ن ف��إن ع��ن��دي ال��ح��بُّ ك��ان ك��ذل��ك
ُم��ع��طَّ��را ال��ع��ب��ي��ُر ال��رَّوض ف��ي ف��اَح ك��م��ا وَش��ب��ي��ب��ت��ي ف��اح��ٌم وَش��ع��ري ه��رم��ُت
��را َع��مَّ ال��َوج��ي��ع��ة ف��ي ط��ف��ٌل وق��ل��ب��َي َف��ت��يَّ��ة ون��ف��س��ي ن��ف��ِس��ي ُق��وى وش��اَخ��ْت
م��ك��دَّرا ل��ي��ًال ال��ص��ب��ح ض��ي��اءَ تُ��ري��ن��ي ال��ت��ي إل��ى ال��زم��اُن ه��ذا وأس��َل��م��ن��ي
ُم��خ��ِب��را ال��ُح��ب ع��ن أس��َم��ع ل��م ل��ذل��ك َم��ب��ع��ٌد األرض ف��ي ل��ي��َس ح��ت��ى ت��ب��اَع��دُت
��را م��ت��ح��سِّ آس��ًف��ا ل��ك��ْن وإيَّ��اه ت��رك��تُ��ه��ا ح��ت��ى ال��ع��م��َر ه��ذا وع��ال��ج��ُت
ت��ح��دَّرا ق��د م��اؤه غ��دي��ٍر َم��س��ي��ُل َم��دام��ع��ي ك��أَنَّ ح��ت��ى ب��ك��ي��تُ��ه��م��ا
��را ت��س��عَّ ��راُم ال��ضِّ ق��ل��ب��ي وف��ي ذَه��وًال ص��اِم��تً��ا ذل��ك ب��ع��د دم��ع��ي وك��ْف��ك��ف��ُت
ي��ت��غ��يَّ��را ل��ن ص��اَر ح��ت��ى ت��غ��يَّ��ر األس��ى ي��ع��ل��ُم م��ث��ل��م��ا َق��ل��ب��ي ص��ار ل��ق��د

١٩١٦ سنة سبتمرب ٦



األول الفجر

٢

ق��دي��ُم ال��زم��اُن ش��اء ك��م��ا ف��ؤاٌد وص��اح��ب��ي ال��ج��دي��ُد ال��ح��بُّ أي��ن��ف��ع��ن��ي
َف��ِط��ي��م ال��َغ��رام ف��ي ط��ف��ٌل وق��ل��ب��ي وال��َه��وى ��ب��اب��ة ب��ال��صَّ ل��ق��ل��ب��ي وك��ي��ف
أِل��ي��م ��ل��وع ال��ضُّ ف��ي ونَ��زٌع زف��ي��ٌر ل��ه نَ��َف��ٍس س��وى ن��ف��س��ي م��ن ي��ب��َق ول��م
َك��ِظ��ي��م ال��ف��ؤاد ف��ي داءٌ وع��اوَد ع��اودت ال��ذِّك��ُر ع��اود إن ��ٌة ُغ��صَّ وب��ي
وُه��م��وم ��ٌة ج��مَّ ُخ��ط��وٌب ُق��واي ون��اَزَع��ْت ال��َع��ه��ي��ُد َش��وق��ي وع��اوَدن��ي
ُم��ق��ي��م ه��ن��اك ث��اٍو رأِس��ه ع��ل��ى أَن��ن��ي ف��أش��ت��اُق ال��ع��ال��ي ال��ج��ب��َل أرى
ونَ��س��ي��م ط��اه��ٌر ون��وٌر وأن��ٌس َس��ك��ي��ن��ٌة ال��ف��ؤاد ش��اءَ م��ا ه��ن��ال��َك
َوس��ي��م ال��ن��يِّ��راِت ووج��ُه إل��يَّ أوان��ٌس ال��ط��ي��ور ج��م��اع��اُت ه��ن��اك
َع��ظ��ي��م اإلل��ُه يُ��وح��ي ب��م��ا ول��ك��ْن ب��نَ��ف��ِس��ه ص��غ��ي��ٌر ق��ل��ب��ي ه��ن��ال��ك��ُم
َس��ق��ي��م ال��ش��ق��اءِ ف��ي ف��ؤاٌد يَ��راه��ا راح��ٍة أع��ظ��ُم ال��ل��ه ِج��وار وإنَّ
بَ��ه��ي��م ال��ق��ري��ب ف��ال��ل��ي��ل ال��نُّ��ور ع��ن ُم��ق��ل��ٌة َل تُ��ح��وَّ أَن ش��ٍر وأك��ب��ُر
وُج��س��وم أن��ف��ٌس م��ن��ه��ا وتُ��ق��ف��َر ع��واط��ٌف ت��م��وَت أْن خ��ط��ٍب وأف��ظ��ُع
ل��َع��دي��م إن��ن��ي رج��ائ��ي وم��اَت راَح��ت��ي أق��ل��ق ال��ع��م��ُر ه��ذا ده��ُر أي��ا
أَه��ي��م ال��ح��ي��اة ق��ف��ِر ف��ي وأص��ب��ح��ُت ��ب��ا ال��صِّ م��َرح م��ن ال��ن��ف��س ف��ي م��ا وض��يَّ��ع��ُت
نُ��ج��وم1 ال��خ��ط��وِب ل��ي��ِل ف��ي ل��ق��ل��ب��ي إن��ه��ا ع��وازَب أيَّ��اًم��ا ت��ذكَّ��رُت
ُغ��ي��وم ف��ه��ي ��وُد ال��سُّ ال��غ��ادي��اُت ب��ي وارت��َم��ت ال��ع��م��ُر ه��وَّم إن أه��ت��ِدي ب��ه��ا
َس��ل��ي��م2 ل��َدغ��ن ق��د م��م��ا ك��أن��ي م��ت��َم��ل��م��ًال األس��ى م��ه��َد ��ْدنَ��ن��ي ووسَّ
ل��َج��ح��ي��م إن��ه ب��ق��ل��ب��ي س��ع��ي��ًرا واط��ِف��ئ��وا م��ن��ي ال��َع��زم ن��زع��اِت خ��ذوا
أَِل��ي��م ف��ه��و ال��ق��ل��ِب خ��َف��ق��ان ب��ه وأوِق��ف��وا ص��دري أض��الِع ُع��رى وح��لُّ��وا
وُم��ق��ي��م ُم��ق��ع��د م��ن��ه ال��نَّ��ف��س ف��ف��ي داِئ��ه��ا ب��أَث��ق��ال ن��ف��س��ي ع��ل��ى وش��دُّوا
ت��ُح��وم ال��َف��ن��اء دون وس��ان��ح��ٌة األس��ى أغ��ف��َل��ه��ا ال��ع��م��ر ف��ي خ��ط��رٌة ع��س��ى
َرح��ي��ُم ال��ن��ائ��ب��ات رغ��َم وْه��و ب��ه رح��م��ًة ال��ق��ل��ُب اس��ت��ْس��َل��ف م��ا ت��ب��ادل��ن��ي
ق��دي��ُم ال��َع��ذاب ذاك إل��ى وَش��وٌق ُم��ت��س��ج��دَّة ُم��نً��ى ل��ي ي��وٍم ك��ل وف��ي
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الالعبة

ال��َج��م��ادا1 أن��ط��َق��ِت ال��ِم��ض��راب ع��ل��ى أُِم��رَّت وق��د ال��ل��ط��اُف أن��ام��ل��ِك
وال��ِودادا ال��م��ح��ب��َة وَغ��نَّ��ان��ا وال��تَّ��ص��اب��ي ال��ت��دلُّ��َه ف��أس��م��ع��ن��ا
زادا م��ن��ه اس��تَ��زْدن��ا ن��ح��ن إذا َس��ج��ٍع َرخ��ي��ِم ب��ك��ل وأط��َرب��ن��ا
اتِّ��ق��ادا م��ن��ه أَض��ال��ع��ي وزاد َوج��دي ك��م��ي��َن ال��ف��ؤاد ف��ي ف��ه��يَّ��ج
وال��ُف��ؤادا ال��َع��واط��َف ب��ه تُ��ث��ي��ر ب��َص��دري ع��اب��ث��ٌة ي��داك ك��أنَّ
��ه��ادا ال��سُّ م��غ��اِم��ض��ه��ا ف��ي ف��ت��ع��ق��ُد ُع��ي��ون��ي الم��َس��ٌة ي��داك ك��أنَّ
ِق��ي��ادا النَ��ْت وق��د ت��م��رَّس��ه��ا ب��ُروح��ي الع��ب��ٌة ي��داك ك��أنَّ
ال��ُم��رادا أع��يَ��ى ال��ذي األم��َل ب��ه��ا أض��اَع��ْت وق��د ال��ح��ي��اَة ف��تُ��ن��ش��ُدك
نَ��ف��ادا الق��ْت ع��ن��دم��ا ع��ل��ي��ه��ا أرنَّ��ت ث��ك��ل��ى ال��م��ن��ى وت��ب��ك��ي��ك
أف��ادا وال اس��ت��ف��اَد ف��م��ا أُص��ي��َب زاٍه أغ��رُّ وه��و ال��ع��ق��َل وت��رثِ��ي
��َوادا ال��سَّ ال��نُّ��ور ع��ل��ى ل��ِب��َس��ت وق��د ت��ولَّ��ت ب��اس��م��ٍة ك��لَّ وت��ن��دُب
ت��م��اَدى ف��ي��ه��ا ب��يَ��أس��ه غ��داة ق��ل��ب��ي ش��ق��ق��ُت ك��ن��ُت ال��ع��ج��ُز ول��وال
ال��رَّم��ادا ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ده��ُر ي��ذرُّ أَن��ي غ��ي��ر ال��ح��ق��ي��ق��َة ف��أَب��ص��رُت
ُم��ف��ادا أم��ًال ي��أَس��ن��ا ُل يُ��َح��وِّ ل��ح��ن ك��لَّ أس��م��ع��ي��ن��ا ف��دي��تُ��ِك
ام��ِت��دادا ت��ك��تَ��س��ُب ال��ع��م��ر م��ع��ان��ي ف��ي��ه إن يُ��ن��ِش��د ال��ع��اَج وخ��لِّ��ي
اع��ت��ق��ادا ال��ن��وُر يُ��رى م��ا وأك��ث��ر ت��ج��لَّ��ى ن��وًرا ال��ه��وى ف��ن��ع��ت��ق��د
وال��َف��س��ادا ال��وج��ي��ع��َة ال��ق��ل��ِب إل��ى داٍج وه��و ي��رس��ُل ال��ح��بَّ ألن

١٩١٦ سنة ديسمرب ١٤
هوامش

الِبيانو. عىل «ِمرضاب» لفظة إطالق عىل األدباءُ اتَّفق لقد (1)





الورق جميلة

أ. ن. إىل:

تُ��ع��َل��م ج��دوُده��م وم��ن��ه��ا أوراَق��ه��م تُ��ج��ي��ل��ي��ن ج��ل��س��ِت
ي��ح��ُك��م ب��ه��م ال��ق��ض��اءُ وأن��ِت ت��ل��ك وت��ن��ه��ُض ه��ذي ف��ت��ع��ث��ُر
ال��م��ب��س��ُم وج��َه��ك َج��ال س��واءً غ��رم��ت وإم��ا غ��ن��م��ت م��ا إذا
يَ��غ��ن��م��وا إن ع��ل��ي��ه��م وم��ن��ِك ع��ل��ي��ِك م��ن��ه��ْم ال��دن��ان��ي��ُر ت��دوُر
األن��ج��م ي��َدِك م��ن وتُ��ن��ثَ��ُر ��م��وس ال��شُّ راح��تَ��ي��ك ع��ل��ى ف��ت��ج��ِري

١٩١٧ سنة يناير ١٦





الكهرباء زرُّ

ال��م��َك��ان َر نَ��وَّ ب��ه ل��ل��ك��ه��رب��اءِ زرٍّا غ��م��زِت
ف��َك��ان ُك��ن ل��ل��ن��ور ق��اَل إذ خ��ال��ًق��ا ال��ل��ه ك��أن��َك





الراقصة

ف��أدِري غ��ي��ري َخ��ص��َرك ق ي��ط��وِّ إن��ه راق��ص��ًة ب��غ��ض��ت��ك
ويَ��س��ري َل��ع��وبً��ا ال��غ��ن��اءِ رخ��ي��ِم َع��ل��ى ي��َدي��ه ب��ي��ن وت��س��ِري��ن
وت��ج��ِري تَ��ج��ري��ان ال��م��ن��ى ل��ذي��ذَ ال��نَّ��ع��ي��م ف��ي م��ًع��ا وت��ن��ت��ه��ب��اِن
وص��ْدر ب��ك��فٍّ وت��ج��ت��م��ع��ان َم��ِرَح��ي��ِن ل��ه��ا وت��ن��َف��ِل��ت��ان
ِف��ك��ر ��ة وخ��فَّ ول��ه��ٍو ط��روٍب ب��ن��ف��ٍس إل��ي��ه ف��ت��س��تَ��س��ل��م��ي��ن
َف��ج��ري م��ط��ال��ع وْه��ي ق��ل��ب��ِك ـ��ُف َع��واط��ـ ع��ل��ي��ه م��ن��ِك وتُ��ع��ك��ُس
ثَ��غ��ر اب��ت��س��ام��ُة ت��ح��تَ��وي��ه وم��ا ال��خ��دود اح��م��راُر ع��ل��ي��ك ون��مَّ
وَش��ع��ر ووج��ٍه ون��ه��ٍد وَزن��ٍد ب��َق��دٍّ م��ن��ِك غ��ي��ري ف��ُم��تِّ��َع
وُع��م��ري وُروح��ي ب��ق��ل��ب��ي أُف��دِّي َم��ن ذراَع��ي��ه ب��ي��ن ض��مَّ وق��د
أم��ري وأش��َك��ل ُرش��دي ض��لَّ��ل ـ��َك ذل��ـ ت��أم��ل��ُت م��ا إذا أران��ي
َص��ب��ري وأف��َرغ رأس��ي وأط��بَ��ق ع��ل��يَّ روح��ي ق��ي��ام��ُة وق��ام��ْت
واس��ت��م��رِّي راق��ص��ًة ف��خ��لِّ��ي��ِك وذلِّ��ي ب��ؤس��ي يُ��رض��ي��ك داَم وم��ا
وق��رِّي ن��ف��ًس��ا ب��غ��ي��رَي وط��ي��ب��ي ذاك ب��ع��د ِم��ن ب��َي تُ��ْف��ِك��ري وال
ب��َه��ج��ري وارَض��ي تَ��رح��م��ي��ن��َي وال ت��ط��لُ��ب��ي��ن��ي وال ب��ي ت��أُم��ل��ي وال
َق��ب��ري ف��وق ارُق��ص��ي ق��وم��ي م��م��ات��َي ف��ب��ع��َد م��ن��ك ال��َه��ج��ر ف��ي م��تُّ وإن

١٩١٧ سنة فرباير ٢٦





العينان

غ��َزال ب��م��ا أك��ف��ان��ي ل��ح��ظ��اِك وح��اَك وال��غ��َزال ال��ش��ع��َر ع��لَّ��م��ت��ان��ي ع��ي��ن��اِك
وال��ِع��َل��ال وال��بُ��ؤس األَس��ى أردُّ ب��ه ن��َف��ٍس ِس��وى أم��ِل��ك ف��ل��م ع��ن��ي ص��ددِت
ُش��ُغ��ال أَش��غ��ال��ه ع��ن ل��ل��ق��ل��ِب ص��اَر ق��د ن��وُره��م��ا ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ال��ل��َه ال��ل��َه
ُق��ت��ال ال��َه��وى ف��ي ف��ؤاٌد م��ح��بٍّ��ا يُ��دع��ى وَه��ل ه��واِك ف��ي ُم��ح��بٍّ��ا َدع��ون��ي إن��ي
ال��ُم��َق��ال يَ��س��تَ��ْش��ِه��د م��ن ال��ُح��بِّ ف��ي ع��رف��ُت وم��ا ال��ُم��ق��ل��تَ��ي��ن ش��ه��ي��َد إالَّ ك��ن��ُت م��ا
م��ق��تَ��ِب��ال وال��ُع��م��ر م��ن��ب��ع��ثً��ا وال��ح��بِّ ُم��ن��بَ��ث��ًق��ا ال��ف��ج��ر ن��وَر ب��ع��ي��ن��ي��ِك أَرى
ن��َزال األَس��ى ف��ي��ه��ا ُم��ه��ج��ٍة ف��ي ُدج��اه ن��ازل��ٌة ال��ب��ؤِس ل��ي��ُل ف��ؤادَي وف��ي
ُم��ع��تَ��زال ال��ل��ي��ل ظ��الُم ي��ران��ي ح��ت��ى ُم��ن��ف��رًدا ��ب��ُح ال��صُّ ي��َران��ي غ��دوُت إن��ي
َخ��ِض��ال ن��اض��ًرا م��ن��ه ال��زَّه��َر وأع��َش��ق م��ب��اس��ُم��ه ورديٍّ��ا ال��ف��ج��َر ف��أَع��َش��ق
ك��ل��ال ال��وَرى ف��وق ن��اش��ٌر ك��أن��ه ع��َل��ٌم ل��ه��ا م��رف��وًع��ا ال��ش��م��َس وأع��َش��ق
أَف��ال أو َض��اءَ إن راح��ًة ل��ي ال��نَّ��ج��م ف��ي وأَرى أن��واُره تُ��ؤن��س��ن��ي وال��ب��دُر
ال��ُق��بَ��ال ي��غ��ن��م َص��بٌّ وه��و ال��ح��َص��ى ع��ل��ى م��س��اِرح��ه ف��ي يَ��ج��ري ال��م��اءِ إل��ى أُص��غ��ي
م��خ��تَ��ِب��ال ال��ص��خ��ِر ف��ؤاَد يُ��ع��ي��د ل��ح��نً��ا ُم��ن��ش��دًة األم��واُج ل��تُ��ط��رب��ن��ي إن��ي
ج��َزال ب��ه ط��اَرت ل��ه��ا ح��ي��اًة ج��رى إذا ال��ف��ض��اءِ ن��ور ش��ارب��ًة وال��ط��ي��ُر
ال��رَّتِ��ال1 ال��م��ب��س��م م��ن��ه ال��ل��ي��ُل ي��س��تُ��ر ال م��ب��ارك��ًة ال��ُح��س��ن��ى ي��َد م��دَّ واألف��ُق
م��ح��تَ��ِف��ال ��م��ت ب��ال��صَّ ل��ه��ا ق��ل��ب��ي ت��ع��ي��ُد ح��اف��ل��ًة ال��َك��ون بَ��َه��ج��اُت ب��ي تُ��ح��ي��ُط
ُم��ن��َف��ع��ال ال��ك��ون ب��س��رِّ ي��ك��ون ق��ل��ٍب ع��ل��ى ال��وج��وُد ي��م��ل��ي م��ا أف��َص��ح وال��ص��م��ُت
أَم��ال م��م��ل��وءًة روُح��ه ب��ه ت��غ��ُدو أم��ٌل ال��م��ن��ى تُ��خ��ف��ي ب��م��ا إل��ي��ه يُ��ف��ض��ي
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ُم��ن��َش��ِغ��ال ال��ُع��م��ر ف��ي ب��ه��م��ا يُ��رى ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ال��ج��َم��ال آل��ى ق��د وال��ك��وُن ع��ي��ن��اِك
م��ع��تَ��َق��ال ال��ع��ق��َل رأي��ُت ال��َج��م��ال ِس��رِّ ف��ي ال��رويَّ��ِة إع��م��ال رم��ُت وك��ل��م��ا
م��ك��تَ��ِم��ال ال��ُح��س��ن ف��ي��ب��دو ال��ح��ب��ي��ِب ع��ل��ى ُم��ن��ع��ك��ًس��ا ال��ح��بِّ ن��وُر ال��ح��س��ُن وإن��م��ا
ان��ف��َص��ال وال ي��وًم��ا اخ��ت��ل��ف��ا م��ا ال��ع��م��ر ف��ي وُه��م��ا ب��ه ت��م��ك��ي��نً��ا ال��ح��بُّ وي��ك��س��ب
ح��َم��ال ق��د ال��ح��ب ن��وَر ق��ل��ب��َي وه��اَك م��ب��ت��س��ًم��ا األُف��َق ت��ح��ت��م��الن ع��ي��ن��اِك
اش��تَ��ع��ال ال��ح��َش��ا ف��ي َج��م��ٍر غ��ي��َر ل��ن��ف��س��ه��ا َض��ِم��ن��ْت ف��م��ا ن��ف��س��ي ع��ل��ى ��ا أل��حَّ ه��م��ا
ث��ِم��ال ال��ه��وى ف��ي وف��ؤادي ال��ه��وى خ��م��َر ب��ه��م��ا ش��ارٌب وإن��ي ُم��ق��ل��ت��اِك ي��ا
ط��َل��ال ب��األَس��ى ح��ي��ات��ي روَض أع��اد وق��د ي��ل��جُّ ي��أٌس غ��راِم��ك��م��ا م��ن ب��ي

١٩١٧ سنة إبريل

هوامش
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املنفرد

أس��َم��ع��ا ب��ال��ِه��داي��ة داٍع ال��ع��ق��ل إل��ى َدع��ا وق��د ي��ج��ي��ُب ال ق��ل��بً��ا ع��دم��تُ��َك
ِل��ي��ن��ف��ع��ا ��ف��اءِ ال��شِّ م��رج��وَّ ك��ان وم��ا ن��اف��ًع��ا ال��ع��ذُل ف��م��ا ال��ذك��رى ��ِت ل��جَّ إذا
م��ل��وِّع��ا ال��ُف��ؤاد ف��ي ِذك��ًرا ي��ج��دِّد واألَس��ى ال��َوج��د ب��اع��ث إالَّ ال��ل��وُم وم��ا
َف��أَوَج��ع��ا ال��دف��ي��َن ال��داءَ ب��ه أث��ار ال��ه��َوى إذا ال��ف��ؤاِد ج��راح��اُت ت��س��ي��ل
م��ص��َرع��ا ال��م��الَم��ة ف��ي ول��ك��ْن أص��اَب ِش��ف��اءَه ال��م��َح��ب ق��ل��ُب يُ��ص��ْب ل��م وإن
م��ت��ق��طِّ��ع��ا خ��اف��تً��ا ل��ك��ْن ف��ؤادَي ف��خ��لَّ��ف��ت ال��ش��ب��اب أم��ان��يَّ َف��ق��دُت
ُض��يِّ��ع��ا ال��وج��ي��ع��ة ف��ي ع��م��ٌر ف��ِل��لَّ��ه ض��ائ��ًع��ا ال��وج��ي��ع��ِة ف��ي ُع��م��ري وأل��ف��ي��ُت
��ع��ا ال��تَّ��َف��جُّ ع��ل��يَّ ال��دن��ي��ا ف��ي ُد ت��ردِّ وإن��ه��ا َش��ك��ات��ي ال��دن��ي��ا ف��ي أردِّد
ُم��وَدع��ا ك��ان ال��ه��وى س��رِّ ف��ي ال��ق��ل��ُب ه��ي ودي��ع��ٌة ال��ح��ب��ي��ِب ع��ن��د ل��ي ك��ان ل��ق��د
تَ��َف��زُّع��ا ت��ِض��جُّ ن��ف��س��ي ِل��َض��ي��َع��ِت��ه��ا غ��َدت ب��ل األم��ان��ُة ت��ل��ك ُح��ِف��َظ��ْت ف��م��ا
أدُم��ع��ا ال��ُح��زن ف��ي ال��ع��ي��ن��اِن ت��س��ُك��ب ك��م��ا األَس��ى ب��ه ي��ج��ِري ال��ش��ع��َر ه��ذا وت��ن��ِظ��م
ت��ت��َم��تَّ��ع��ا ل��ن ت��ف��ق��ْده إن ال��نُّ��ور إل��ى َط��م��وح��ًة ال��ن��ف��وس ب��ع��ُض ُخ��ِل��َق��ْت ل��ق��د
تَ��م��نُّ��ع��ا ال��ع��ق��ول إغ��الُق ال��ن��اس م��ن وَم��س��اِئ��ه��ا ُص��ب��ح��ه��ا ف��ي وي��ؤلِ��ُم��ه��ا
َم��وض��ع��ا ال��لِّ��ي��ن إل��ى ف��ي��ه��ا ت��رى ف��ل��س��َت ص��الب��ًة ال��ق��ل��وب إح��س��اِس وإظ��الُم
وَع��ى ب��ه��ْم م��ا ُم��س��ت��وِع��ٌب وأش��ق��اه��ُم ب��بَ��ع��ض��ه��م ي��ش��ق��ى ال��ن��اس ب��ع��َض إن أَال
ُم��ت��ت��بِّ��ع��ا ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا إل��ى ب��ِق��ي��ُت ل��غ��اي��ٍة ال��ح��ي��اة أه��واَل ��م��ُت تَ��ق��حَّ
��ع��ا يُ��َش��فِّ أن َك��ون��ه��ا ف��ي ل��ي ال��ل��ه أب��ى وق��د س��ب��ح��انَ��ه ال��ل��َه ف��ي��ه��ا ��ع��ت وش��فَّ
��ع��ا م��ت��وسِّ َع��ال��ج��تُ��ه ل��ه��ا م��ج��اٌل ب��ع��َده ك��ان ل��و ال��ع��م��َر ع��ل��ي��ه��ا ط��وي��ُت



األول الفجر

َم��ه��يَ��ع��ا1 ال��ُغ��ن��م إل��ى ن��ح��وي س��َل��َك��ت وال غ��ان��ٌم أن��ا ب��ه��ا ال وراَح��ْت ف��ُرح��ُت
س��َع��ى م��ن تُ��ف��ارق ال ص��دٍر وُغ��لَّ��ُة م��الِزٌم ال��ح��ي��اة ف��ي س��ع��ٍي أَإِخ��ف��اُق
َم��ط��َم��ع��ا ت��ق��رِّب أس��ب��اٍب وت��ب��ع��ي��ُد َرغ��ب��ٍة وتَ��ط��وي��ُح آم��اٍل وت��ص��ري��ُم
م��ع��ا ب��اس��ًم��ا ع��اب��ًس��ا ي��وٌم ك��اَن وال أه��لُ��ه��ا ك��ان وال ال��دُّن��ي��ا ك��ان��ِت ف��ال
��ع��ا ف��ت��رفَّ ب��ي��ن��ه��ْم رَف��ع��وه وه��ْم وَرون��ًق��ا ج��اًه��ا ل��ل��َج��ه��ل أب��ص��روا ه��ُم
ُم��ف��ِزع��ا أص��ب��َح ال��ع��م��ر وج��َه وآَم��ُن ف��ت��ق��لَّ��ب��ت ال��ِح��ج��ا م��ع��ن��ى ق��َل��ب��وا وه��م
ادَّع��ى ال��ذي ال��َغ��ب��يُّ ب��ال��نُّ��ج��ح َف��أَي��ق��ن وادََّع��وا ال��ِك��ذب ف��َش��ا ح��ت��ى ك��ذب��وا وه��ْم
ف��تَ��زْع��زع��ا ال��ه��دى ُرك��َن زع��َزع��وا وه��م س��اِخ��ًط��ا ف��ارت��دَّ ب��ال��ح��ق ه��زءُوا وه��م
��ع��ا ت��ج��مُّ أف��ردوه إذ ن��ف��ِس��ه ع��ل��ى ج��م��اع��ٍة ف��ي واح��ًدا إالَّ ك��ن��ُت وم��ا
ُم��ض��يَّ��ع��ا ف��رًدا ال��ن��اس ه��ذا ع��ي��ِن وف��ي ع��اَل��ًم��ا ال��س��م��وات َع��ي��ن ف��ي ف��أَص��ب��ح��ُت
ب��ل��َق��ع��ا ��در ال��صَّ ف��ي ال��ع��م��ر ري��اَض تُ��ع��ي��ُد ��ٌة ج��مَّ َع��واص��ُف ق��ل��ب��ي وف��ي وِس��رُت
أط��َوع��ا ك��ن��ُت ربَّ��م��ا ب��ل ط��واع��ي��ًة ب��ن��انَ��ه��ا ل��ك��ن��ُت س��ل��َم��ى س��ال��م��ْت ول��و
ي��ت��ق��طَّ��ع��ا ب��أَن ق��ل��ب��ي ع��ل��ى وآل��ْت ق��ط��ي��ع��ًة ع��ل��يَّ آل��ْت ول��ك��ن��ه��ا
تَ��ص��دَّع��ا ال��ت��ئ��اٍم ب��ع��د ش��م��َل��ه يَ��رى م��خ��يَّ��بً��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ِك��الن��ا ف��ب��تْ��ن��ا

١٩١٧ سنة يونيو ١٧
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النغمة

ال��ُع��م��را ت��ردي��ده��ا ف��ي وق��ض��ي��ُت َده��را َردَّدتُ��ه��ا ن��ْغ��م��ٌة ه��ي
َه��ْج��را َغ��دا ��ا ل��مَّ ب��ه ُروح��ي ان��ف��َط��رت ال��ذي ال��ُح��بِّ م��ن َش��ك��وى
ال��ذِّك��رى ي��أَل��ف ص��بٍّ ق��ل��ِب ف��ي م��ج��ف��ل��ًة األي��ام أض��ي��َع م��ا
ِس��ت��را دونَ��ه ال��ل��ي��ال��ي نُ��َوُب ض��رب��ت وق��د ال��م��اِض��ي ع��ل��ى ي��ب��ِك��ي
ُم��رَّا1 ال��ه��َوى ع��اد ب��ع��ده��ا م��ن ف��إذا م��رًة ول��ك��ن ن��ه��َوى
بَ��ح��را وال بَ��رٍّا يَ��ه��ت��دي ال وم��َض��ى ش��وارًدا ال��ف��ؤاُد ت��ِب��ع
َم��ج��رى ج��َرى ق��د ف��ي��ه��ا ل��ل��نَّ��ف��س ت��س��ل��ي��ًة ج��دَّ ق��د م��ا ف��ي��ك��وُن
أث��را دم��ي م��ن ف��ي��ه َخ��لَّ��ي��ُت وال ال��ج��دي��َد ن��ف��س��ي آثَ��َرت م��ا
أح��َرى أن��ه ع��ل��ي��ه م��نٌّ وال ال��ق��دي��ُم ت��ق��اَض��اه ودِم��ي
ال��َق��ط��را ُش��ْربَ��ه��ا ج��م��ال��ك ش��ِربَ��ت ن��اِب��ت��ًة ك��ان ق��ل��ب��ي ه��ن��ُد ي��ا
بَ��درا آف��اِق��ه��ا ف��ي ف��رأت��ِك ُم��ق��َل��ت��ه��ا ال��ج��ن��ات ع��ل��ى ف��ت��ح��ْت
َق��ه��را ُع��وِج��ل��ت ع��ن��ه��ا أُب��ع��دَت ف��إذا ح��ي��اتُ��ه��ا ع��ل��ي��ك ف��َم��َض��ْت
وال��يُ��س��را ال��ع��س��َر ق��ل��ب��ي ت��ول��ي��ن ل��ه��ا وأن��ِت ب��آم��ال��ي ل��ي م��ن
وال��ب��ش��را اإلن��َس ق��رب��ِت وإذا ك��ارث��ٍة ك��ل ب��بُ��ع��دِك ف��أرى
وال��ذُّع��را ال��َه��وَل تُ��ث��ي��ر ص��م��تَ��ْت ف��إن ال��ط��ي��وُر تُ��ؤن��س��ه��ا ال��غ��اُب
ِس��ت��را ل��ألَس��ى أرَخ��ى غ��اب إن ِزي��نَ��تُ��ُه ال��ن��ج��ُم ه��ذا وال��ل��ي��ُل
َوف��را ح��س��نُ��ُه زادِك وه��واي م��وه��ب��ًة ال��ح��س��ن ك��ل أع��ط��ي��ت
ُم��ْف��ت��رَّا ال��ث��غ��ر وذاك ن��وًرا ُم��ن��َدف��ًق��ا ال��وج��ِه ذاَك ح��س��َن ي��ا
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��ح��را ال��سِّ ي��ن��ُف��ُث ُح��س��ن��ك ص��ف��ح��اِت ع��ل��ى ح��اَم ح��ي��ن ف��ك��ري ِك ح��الَّ
ال��ِف��ك��را ت��ل��ب��س ال��م��ح��اس��ن ف��وَق ب��ه��ا ال��ف��ؤاُد ح��اَر رب��ًة ي��ا
ال��َف��ج��را ج ي��م��وِّ ال��ص��ب��اح ن��وُر وك��ذا ل��ونُ��ه س��ن��اؤك ه��ذا
أزَرى وم��ا أع��ط��ى ال��ذي أَخ��ذَ إذ ج��م��اِل��ك ع��ل��ى ف��ي��ه غ��ضَّ ال
َق��درا س��ام��يً��ا ج��م��الُ��ِك إالَّ ب��اع��ثُ��ه ل��ي��س ع��ن��دي ف��ال��ف��ك��ر
س��رَّا ب��اع��ٌث س��رٌّ ل��ل��ه َخ��ف��ي��ا ق��د ِس��رَّاِن وذا ه��ذا
ال��زه��را يُ��الع��ب ال��ن��س��ي��م م��ث��ل ف��غ��دت م��دارك��ي ع��ل��ي��ك ُوِق��َف��ت
ال��َق��ْف��را ت��س��ك��ن األش��ع��َة ه��ذي وأرى ع��واط��ف��ي ف��ي��ِك وب��ذل��ُت
أَْج��را األس��ى إالَّ أول��ي��ِت��ن��ي وم��ا ف��ي��ك ج��اه��دُت ك��م ه��ن��ُد ي��ا
نُ��ك��را ال��ه��وى وغ��دا خ��طَّ��أنَ��ن��ي ول��ق��د ال��ه��وى أع��راَف أم��ل��ُت
��ب��را ال��صَّ أرى م��ا أج��م��َل ه��ن��د ي��ا وأرى َربَّ��ُه ي��ع��ان��د ذا م��ن

١٩١٧ سنة يونيو ٢٣
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الداء

أَل��م��ا س��ام��ه��ا م��م��ا ال��ح��ش��اش��ُة ب��ه ف��ن��يَ��ت ال��ذي ال��داءِ ذل��ك م��ن أُش��َف ل��م
ُح��ِت��م��ا ق��د ال��داءِ ه��ذا ط��ول ف��ص��ح��ت��ي ع��اف��ي��ٍة ط��ول غ��ي��ري ص��ح��ة ك��ان إن
ُم��ض��ط��رم��ا ال��ج��م��َر ف��ك��ان ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ه ف��س��ح��ُت م��م��ا ب��ه ش��ق��ي��ُت إن��ي
ه��م��ا ال��ف��ؤاد م��وت ه��م��ا وي��أٌس ش��وٌق ع��اودن��ي ذك��راك ع��اودت وك��ل��م��ا
م��ن��ت��ظ��م��ا ب��ال��دم��ع نَ��ِديَ��ْت ع��واط��ًف��ا ب��ه ن��ث��رُت ق��د ق��ري��ٍض ن��ظ��َم م��ل��ل��ُت
م��ن��ت��ق��م��ا ال��ده��ر ع��ل��يَّ ه��مَّ ه��م��م��ُت وإذ ال��ب��ع��اد ف��ي ً بُ��رأ ��ل��ُت أَمَّ وك��ن��ت
ال��س��َق��م��ا ت��غ��ِل��ب ح��ي��اٌة ال��ش��ب��اب إن ج��َزٌع وال ح��زٌن ال ل��ل��ن��ْف��س ف��ق��ل��ُت
ُم��زَدح��م��ا ال��ص��در ف��ض��اق ال��ض��ل��وع ب��ي��ن وازدح��َم��ت ال��وي��الُت ت��غ��لَّ��ب��ِت ل��ك��ن
َدِه��م��ا ب��ع��ده��ا ظ��الًم��ا رأي��ِت إالَّ ب��ارق��ًة ع��ي��ن��اك أَب��ص��رْت ه��ل ه��ن��د ي��ا
ع��َدم��ا غ��دا وج��داٌن ول��ل��ه م��نَّ��ا س��ِخ��رْت ك��م ال��ع��م��ر ف��ي آم��ال��ن��ا ل��ل��ه
س��ِل��م��ا وال م��ن��ه س��ِل��م��ت ف��م��ا م��ن��ه أس��ًف��ا ل��ألس��ى ن��ف��س��ي ال��ق��ل��ُب أَس��ل��م ق��د

١٩١٧ سنة أغسطس ١٢





وسلمى سليم

وال��نَّ��ث��ر ال��نَّ��ظ��ِم وع��َل��م ال��َع��ص��ِر ن��اِدَرِة إِل��ى
ال��ُق��ط��َري��ن َون��اِب��َغ��ة ��ن��اَع��تَ��ي��ِن ال��صِّ ُم��َج��دد

مطران خليل

الهدية

َش��ه��ي��دا ك��لٌّ ق��ض��ى ـ��ِن ق��ل��ب��ي��ـ ق��ص��ة ه��ذه
ح��م��ي��دا ذك��ًرا يُ��ذك��را أن ل��ه��م��ا وق��ل��ي��ٌل
َق��ص��ي��دا يُ��دع��ى أن ِم��ل ب��اآل ل��س��ت ق��ص��ي��ٍد ف��ي
ب��ع��ي��دا ��ي��ت ال��صِّ ط��ائ��َر اس��ًم��ا ق��ل��دتُ��ه��ا ف��ل��ذا
َم��دي��دا ال��ذك��ر ض��ام��َن ع��ل��ي��ه��ا يُ��رع��ي ُم��ح��س��نً��ا
َج��دي��دا ك��ان م��ا اله ل��و ق��ال��ٍب ف��ي ص��غ��تُ��ه��ا
ُم��ع��ي��دا ال��ف��ض��ل م��ب��دئَ ع��ن��دي ذاك ف��ي ف��غ��دا
س��ع��ي��دا ص��رُت ف��ق��د ـ��ُه م��ن��ـ ن��ظ��رًة يُ��ِع��ره��ا إن

القصة

دا م��ت��ودِّ ي��ن��ثَ��ن��ي ح��ت��ى ف��تُ��غ��ري��ه م��ف��نِّ��دا ال��ف��ؤاُد ف��ي��ه ي��ع��ات��بُ��ه��ا
وأوَج��دا وأض��نَ��ى أدَم��ى ب��ه��ا ي��ع��ود آي��ًة ال��وج��د ُس��ورة م��ن وتُ��س��ِم��ُع��ه
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ُم��س��ع��دا ال��ع��ق��ل خ��ال��ص م��ن تُ��ص��ْب ل��م إذا ق��وات��ٌل ال��ف��ؤاد ث��ْوراِت إن أَال
َم��ب��ع��دا واش��ت��طَّ ف��ازورَّ م��ن��اراتُ��ه وأُط��ِف��ئ��ت ال��زم��ان ف��ات ول��ك��ن��ه
ُه��دى وف��اق��دٍة َوج��ًدا ل��ن��اح��ل��ٍة وان��ت��ب��اه��ٌة غ��ف��وٌة ي��وم ك��ل وف��ي
ال��م��َدى ح��َج��ب ال��ذي ال��َوج��ه ذل��ك إل��ى األَس��ى أض��َم��ر ال��ذي ال��َق��ل��ب ذل��ك ع��ل��ى

∗∗∗
أص��يَ��دا ال��لَّ��ح��ظ ف��ات��َر ال��م��ح��ي��ا ج��م��ي��َل ��ب��ا ال��صِّ م��َرح ف��ي ال��ص��در م��لءَ أح��بَّ��تْ��ه
أس��َودا ال��م��ح��بَّ��ة وج��َه ل��ه��ا يُ��ع��ي��د ح��ك��َم��ه��ا إن ال��نُّ��ه��ى ف��ي��ه ت��س��ت��ِش��ر ول��م
أم��َل��دا وي��خ��ِط��ر ب��دًرا ي��ط��اِل��ُع��ه��ا نَ��ض��ارًة ال��َج��ن��ان َري��ح��ان م��ث��ُل ف��تً��ى
إث��ِم��دا ب��ع��ي��ن��ي��ه َم��رَّت م��ح��بَّ��تُ��ه��ا ك��أن��م��ا ذك��اءً ع��ي��ن��اه وت��ب��ُرق
م��ت��ورِّدا خ��دُّه ع��ل��ي��ه��ا يَ��نُ��م م��ك��ان��ٍة ف��ي ق��ل��ِب��ه م��ن ن��زل��ْت ل��ق��د
م��ت��ج��لِّ��دا واه��يً��ا ح��ي��يٍّ��ا ل��دي��ه��ا ُم��ث��ولُ��ه ع��ظ��ي��ٍم ح��بٍّ ع��ل��ى ودلَّ
��دا ت��ن��هَّ م��ق��ل��ت��اه��ا ل��َح��ظ��ت��ه وإن ��دت ت��ن��هَّ ُم��ق��ل��تَ��اه ل��ح��ظ��تْ��ه��ا إذا
ت��م��رَّدا ق��د م��س��ت��وِق��ٍح ع��ن ويُ��ع��رض��َن ال��ح��ي��ا ش��ي��م��َة ال��ف��ت��ى ف��ي ال��غ��وان��ي تُ��ح��ب

∗∗∗
��دا ت��وحَّ ق��د ال��ه��َوى ُروح ف��ي ب��ق��ل��بَ��ي��ن رام��ٍز س��رُّ اس��َم��اه��م��ا وس��ل��م��ى َس��ل��ي��م
وم��ح��ِت��دا وج��اًه��ا ع��زٍّا ي��ض��اِرع��ه��ا ي��ُك��ن ول��م ال��س��راة ب��ن��َت ��ق��ه��ا ت��ع��شَّ
م��س��دَّدا األم��ور ف��ي ي��راه وع��ق��ٌل ش��ب��ابُ��ُه إالَّ ال��ع��م��ر ف��ي ل��ه ول��ي��س
ال��نَّ��َدى ك��لَّ��ل��ه ك��ال��َورد َوج��ن��ة ل��ه��ا ط��ل��ع��ًة ال��ش��م��َس تُ��ش��ب��ه ف��ت��اًة وس��ل��م��ى
زم��رُّدا ي��ب��ُرق��ان س��م��اءٍ ك��نَ��ج��َم��ي تَ��ألآل ق��د إن��س��ان��اه��م��ا وع��ي��ن��ان
وق��لَّ��دا ال��م��ض��يء ب��ال��ن��ج��م ه وح��الَّ ع��م��وَده ش��قَّ ال��ف��ج��ر ك��أن وِج��ي��ٌد
��دا م��ج��عَّ ت��ب��ًرا ان��س��اَب أس��بَ��َل��ت��ه ف��إن رأَس��ه��ا زيَّ��ن ال��ت��اج ك��َع��ق��ِد وَش��ع��ٌر
ت��أوَّدا ال��ن��اس��م��اُت راوح��تْ��ه إذا ن��اع��ٌم ال��غ��ضُّ ال��زن��ب��ق ك��غ��ص��ن وَق��دٌّ
أْم��يَ��دا ن تُ��ق��الَّ ظ��ب��ٍي ق��دم��ا ل��ه��ا ��ه��ا تَ��َم��سُّ ل��ي��س��ْت األرض ك��أَن وت��م��ش��ي
وغ��رَّدا األراك ف��ي ط��ي��ٌر ت��ج��اوَب م��ث��َل��م��ا ال��طَّ��ه��ارة ض��ح��ك��ات وت��ض��َح��ك
وَع��س��ج��دا لُ��ج��ي��نً��ا ي��زه��و ل��ه��ا ب��وج��ٍه ُم��ط��لَّ��ًة ن��ظ��ي��ٍم درٍّ ع��ن وت��ب��س��م
َغ��دا وي��ع��َش��ق��ه��ا ال��م��اض��ي أم��ِس��ه وف��ي وَم��س��ائ��ه ُص��ب��ح��ه ف��ي ف��ي��ع��َش��ق��ه��ا
وتُ��ع��بَ��دا ت��ج��لَّ أَن وف��خ��اٌر ل��ه ربَّ��ًة وال��َخ��ل��ق ال��ُخ��ل��ق ف��ي وي��ع��بُ��ده��ا
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وُس��ؤددا َع��الءً ال��دن��ي��ا ف��ي ن��ال إذا ش��أِن��ه ب��إع��الءِ ل��يُ��رض��ي��ه��ا ي��ك��دُّ
ل��يَ��ص��َع��دا ح��بٍّ ِم��رق��اَة ل��ه أق��ام��ْت ف��إنَّ��ه��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ن��ه��ا ان��ح��طَّ إن
َم��وع��دا ي��ص��دق ل��ي��س م��م��ن ت��ُك ول��م ح��ل��ي��َل��ه��ا ي��ك��وَن أن وع��َدت��ه وق��د

∗∗∗
م��ق��يَّ��دا ال��ق��دي��م ال��ط��ب��ع ف��ي ان��ف��كَّ ف��م��ا رأَس��ه ال��ع��ل��ُم يُ��ن��ض��ج ل��م وال��ٌد ل��ه��ا
م��ؤيِّ��دا ��ا ح��قٍّ األب��ن��اء ع��ل��ى تُ��ب��ي��ح م��ؤيَّ��ًدا ��ا ح��قٍّ اآلب��اء َس��ط��وة ي��رى
ُم��ف��ِس��دا ل��ل��َخ��ل��ق ال��ع��ص��ر أه��ل ت��م��ديُ��َن يَ��رى إذ ال��ح��دي��ث��ة ال��دُّن��ي��ا ي��ف��َه��م وال
أرَم��دا أح��َس��ر ك��ان إن ��ت��ه أش��عَّ ت��ن��ِج��ل��ي ح��ي��ن ام��رٌؤ ال��ن��وَر يُ��ب��ص��ر وه��ل
بَ��دا ق��د ب��ع��ي��نَ��ي��ه ه��ذا أْن وي��ج��َه��ل ب��َدت ُك��درٌة ط��ي��ه ف��ي وَه��ًج��ا ي��رى
ُس��دى غ��دا ل��ل��َق��دي��م ك��م��اًال ي��ُف��وق وإن��م��ا ال��َج��دي��د ن��ق��ص ف��ي ش��كَّ وال
وت��ع��دُّدا ال��ورى ف��ي َح��ص��ًرا يَ��ض��ي��ق��ون م��ث��الُ��ه ك��ث��ي��ٌر س��ل��م��ى أب��ا وإن

∗∗∗
أَق��َص��دا1 َط��ال إن وه��و س��ل��ي��ٍم غ��راَم ل��ه وش��َك��ت م��رًَّة أَب��اه��ا وج��اءَت
أيِّ��دا ال��خ��ل��ق ك��ام��َل إالَّ ك��ان وم��ا ب��ه زوِّج��ْت ل��و ض��رَّ م��ا ل��ه وق��ال��ت
س��يِّ��دا ك��اَن س��يِّ��ًدا ي��ت��زوج ف��م��ْن م��ق��اُم��ه ت��دان��ي ق��د ع��ن��ه��م ي��ُك ف��إن
أص��َل��دا ال��ق��ل��ب ق��اس��َي ع��ل��ي��ه��ا وك��ان ط��ب��اُع��ه ص��ل��بً��ا ك��ان أب��وه��ا ول��ك��ن
َدَدا ل��ه س��ل��م��ى ق��ال��تْ��ه ال��ذي وظ��نَّ م��ت��ب��اع��ًدا م��ج��ف��ًال إل��ي��ه��ا ف��ق��ام
م��ؤكِّ��دا ت��ق��ول ف��ي��م��ا وراج��َع��ه��ا وع��ي��انَ��ُه س��م��َع��ه ف��ي��ه��ا وك��ذَّب
م��ت��ه��دِّدا ش��ات��ًم��ا َغ��ض��وبً��ا ف��ه��اج ح��دي��ثُ��ه��ا اق��ت��ن��اًع��ا إالَّ زاده ف��م��ا
وأزبَ��دا ع��ل��ي��ه��ا أرَغ��ى ب��م��ا ظ��الًم��ا ن��ه��اَره��ا وخ��لَّ��ى س��بٍّ��ا وأوس��َع��ه��ا
ويُ��ن��ِج��دا ت��ح��ب ف��ي��م��ن ل��ي��س��ع��َف��ه��ا ت��ج��ي��ئُ��ه ث��م ال��ش��ْؤم ب��ن��ُت أت��ع��ش��ق
ال��رَدى ي��زوج��ه��ا إن س��ل��ي��ٍم م��ك��اُن ل��ه وَم��ن ت��ق��ول ف��ي��م��ا ت��س��ت��ِح��ي وال
وارت��َدى ال��م��ه��ان��ة أث��واب ت��َس��ربَ��ل س��م��َع��ة خ��ام��ُل ال��ش��أن ض��ع��ي��ُف ك��ذاك
وأب��َع��دا أس��َم��ى م��ن��ه ق��ل��بً��ا وي��خ��ط��ب ك��ِب��ن��ت��ه ف��ت��اًة ي��ه��وى أن أَي��ج��ُرؤ
وت��ف��ق��دا ت��ِض��لَّ ك��ي��م��ا أم��ِره��ا ع��ل��ى اب��ن��ٌة ت��ق��دَم أن ال��ع��م��ر وب��ئ��س ال أال
ل��ت��رُش��دا ال��راِش��دات ت��س��ت��ش��ي��َر ب��أَن ن��اص��ًح��ا ال��ب��ي��َت ت��ب��رح ال أَن وأَق��س��م

∗∗∗
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دا م��ش��دَّ ف��ق��ًرا ك��ان ث��راءٍ ف��ربَّ ف��ق��ِره��م ُة ش��دَّ ال��ف��ق��ِر أله��ل ه��ن��ي��ئً��ا
��دا وال��صَّ ف��ال��ِح��ك��اي��ة ع��ن��ه��ا زاد وم��ا ال��وَرى ف��ي ال��ق��ل��ِب ح��رِّي��ة ال��غ��ن��ى وإن
أرَغ��دا أخ��ض��َر ال��م��رء ع��ي��ُش ك��ان ب��ه��ا ن��ع��م��ٍة أك��ب��ر ال��م��رءِ ف��ك��ر وراح��ُة
أغ��يَ��دا ك��ان إن م��ن��ه م��ق��اًم��ا أج��لَّ ب��غ��ادٍة ال��وض��ي��ع ت��زوي��ُج ض��رَّ وم��ا
وت��ن��ق��دا إل��ي��ه��ا ي��دنَ��ى أَن ل��تُ��ذع��ر تُ��رى م��ا أك��ث��ر األح��س��اُب أنَّ��ه��ا ع��ل��ى
وأن��َك��دا ت��ري��ك ل��و وأن��َك��ى ل��دي��ه وج��ه��ه ال��م��رءُ ي��م��ِل��ك ال ال��ذي ت��ري��َك
م��ق��لِّ��دا ال��ح��ي��اة ي��ق��ِض��ي ال��ذي ي��ع��ي��ُش وه��ل ب��ع��َض��ه��ُم ال��ن��اس ب��ع��ُض ي��ق��لِّ��د
ت��ع��وَّدا ق��د ب��ع��ده آٍت وْه��و ل��ه س��اب��ٍق ع��اداُت ي��أت��ي��ه م��ا وأك��ث��ر
ت��ج��دُّدا إال ال��ق��وُم ��ى ي��ت��رقَّ ول��ن خ��اس��ر ِس��ل��ع��ُة ال��ع��ادات إن��ه��ا أال
م��ج��َه��دا ال��ع��م��ر َح��وم��ة ف��ي ي��ُج��ل ل��م إذا َك��ب��ي��رة ال��ك��ب��ي��ر ال��ع��ق��ُل ي��ل��َد ول��ن
ُم��ك��س��دا ال��ب��ع��ض أص��ب��ح ب��ع��ٌض راَج ف��إن غ��ي��ُره��ا وت��ن��ش��أ ع��اداٌت ف��ت��ن��َس��خ
ُم��س��ِع��دا الح ال��ذي ف��ي إالَّ ��ع��د ال��سَّ وم��ا ول��ي��ل��ة ي��وٌم ال��ع��م��ِر ه��ذا وق��ي��م��ُة
أربَ��دا ال��ع��ي��ن ت��رى م��ا إالَّ ال��ل��ي��ل وم��ا ص��اف��يً��ا ال��ع��ي��َن ت��رى م��ا إالَّ ال��ن��وُر وم��ا
ت��وطَّ��دا ال��ن��ف��وس ف��ي ق��دي��ٍم ل��وه��ٍم ب��ع��ض��ه��م إش��ق��اءَ ال��ن��اس ب��ع��ُض ي��خ��َش ول��م

∗∗∗
م��ولِ��دا ط��اب ك��م��ا ط��اب��ْت ث��روٌة ل��ه أن��ه غ��ي��َر ج��اه��ًال زوج��وه��ا ن��ع��م
ُخ��رَّدا ال��ف��واج��ر ف��ي ِم��الًح��ا ث��الثً��ا م��راف��ًق��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ب��دواٍت أخ��ا
وُم��غ��ت��َدى ج��ن��ًح��ا ال��لِّ��ع��ب ِم��ن��ض��دات ع��ل��ى وق��ت��ه م��ع��ظ��َم ال��ح��ان��ات ف��ي ف��ي��ص��ِرف
م��ب��دِّدا ال��ِق��م��ار ف��ي م��اًال وي��غ��رم ��ًة ص��حَّ وال��طَّ��اس ال��ك��اس ب��ي��ن وي��غ��َرم
م��ت��م��رِّدا ن��اه��يً��ا ع��ل��ي��ه��ا ث��ق��ي��ًال ردَّه��ا ال��ن��ص��َح ل��ه س��ل��م��ى أخ��ل��ص��ْت ف��إن
ُم��ن��ِش��دا ال��م��ق��اص��ف ف��ظ��اع��اِت وي��روي ك��لَّ��ه��ا ��ة األزقَّ س��ف��اه��اِت ي��ق��صُّ
��دا م��ت��وعِّ زج��ُره��ا أم��ٍر ف��أه��ون ش��َك��ْت ف��إن ال��ح��دي��ث ع��رِض ف��ي ويُ��غ��ِل��ظ
واع��ت��َدى ال��نِّ��ك��اي��ة ف��ي وغ��ال��ى َح��رونً��ا ض��دَّه رام ل��ه��ا أم��ًرا رِغ��ب��ت وإن
ُم��َع��رِب��دا وي��أت��ي غ��ض��ب��انً��ا ف��ي��خ��ُرج س��اع��ًة ال��ب��ي��ت إل��ى ي��أوي أَن وي��ض��ج��ر
َم��وردا ال��ذلِّ ِش��رع��ة م��ن ورَدت ب��م��ا ب��ع��ُض��ه ال��م��وَت ن ه��وَّ ع��ذابً��ا ف��الق��ْت
وال��ج��َدى وال��ع��زِّ ال��ج��اه ج��م��ي��َع وتُ��ن��س��ي ث��راءَه��ا ت��س��اوي ت��ع��ذي��ٍب وس��اع��ُة
��دا م��ص��فَّ أس��ي��ًرا ع��ن��ه��ا أب��ع��دوا ب��م��ن وغ��راَم��ه��ا ب��ؤَس��ه��ا س��ل��م��ى وت��ك��تُ��م
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��دا2 ت��وقَّ ل��ه��ي��ٌب ال��ذك��رى ��ت ل��جَّ إذا ك��أَن��ه ع��اٍص ال��ق��ل��ِب َش��غ��اف ف��ي ه��ًوى
ال��م��ت��ص��يِّ��دا تُ��ظ��ِف��ر ل��م أف��ل��ت��ْت وق��د َغ��زال��ٌة ال��ورود دوَن ُرم��ي��ت ك��م��ا
ف��ي��ه��َم��دا ت��م��وت ح��ت��ى ��ان��ه��ا ي��م��ضَّ وغ��ل��ٍة س��ه��ٍم ب��ق��تَّ��ال��ي��ن وف��ازت
وتُ��ل��ح��دا ت��م��وَت أن ��ى وش��هَّ ع��ل��ي��ه��ا خ��ط��بُ��ه��ا ت��ف��اق��َم إذ س��ل��م��ى ك��ذل��ك

∗∗∗
وال��غ��دا ال��ي��وَم يُ��ع��رف ال م��َض��ى أس��ي��ًف��ا ق��ط��ِع��ه ب��ع��د إن��ه … س��ل��ي��م؟ وأي��ن
��دا وت��ف��صَّ ب��ه واس��تَ��ش��رى س��ال ل��ُدْن غ��راِم��ه ج��رَح ال��ق��ل��ب ف��ي ح��ام��ًال م��ض��ى
وي��ض��م��دا ال��دَّخ��ي��ل ال��ج��رح ي��أُس��َو ب��أن ل��ه وم��ن دخ��ي��ٌل ج��رٌح أن��ه ع��ل��ى
وت��ك��ب��دا ُم��ف��ن��يً��ا ع��ذابً��ا أص��اب أن��ه ال��ق��ط��ي��ع��ة ف��ي أب��ل��غ��وه��ا أال
ت��ج��لُّ��دا وي��ح��يَ��ى ي��أًس��ا ب��ه��ا ي��م��وت س��اع��ة ك��لَّ أن��ه إالَّ م��ات وم��ا
وم��ك��ت��َدى3 ك��دًح��ا ��غ��ل ال��شُّ ف��ي ال��ه��وى ل��ي��س��ل��و ص��دره ض��يِّ��َق ت ال��ع��الَّ ع��ل��ى وي��ط��ِوي
ي��ت��ب��رَّدا ل��ن ال��ح��ب ف��ي ُح��َرٍق أخ��ي ع��اش��ٍق ل��ول��ه��اَن ُس��ل��واٌن وه��ي��ه��ات
وأق��َع��دا ال��ك��ائ��ن��ات أق��ام ِل��ِس��رٍّ ف��إن��ه م��ن��ه��ا ال��ي��أس ب��ع��د ع��اَش إذا

∗∗∗
��دا ت��م��هَّ ل��ل��ش��ق��اءِ م��ه��ٍد ض��ج��ي��ع��ُة ف��إن��ه��ا ال��ص��اح��ب��اُت س��ل��م��ى أت��ع��رف
وأج��َه��دا وُس��ق��ًم��ا ي��أًس��ا ف��أوس��َع��ه ق��ل��ِب��ه��ا خ��اف��َق ال��ق��ل��ب داءُ ت��خ��رَّم
��دا ت��وجُّ ال��م��اض��ي��اِت ال��ل��ي��ال��ي وت��ب��ك��ي ت��ف��ج��ًع��ا ال��ب��اق��ي��اِت ال��ل��ي��ال��ي ت��ع��دُّ
ف��أُخ��ِم��دا ج��م��ًرا ك��ان ق��ل��بً��ا وت��ن��ُدب خ��بَ��ا وق��د ن��وًرا ك��ان ش��ب��ابً��ا وت��رث��ي
��دا ت��ف��قُّ إل��ي��ه ب��ال��ذك��رى وت��رِج��ع ح��بِّ��ه��ا ع��ه��د م��ن م��رَّ ق��د م��ا وت��ح��ِس��ب
��دا ت��ع��هُّ ال��ن��ام��ي��اُت ال��ِغ��راُس تُ��ص��ان ك��م��ا ع��واط��َف��ه��ا ص��ان��ت أن��ه��ا إالَّ
��دا ت��س��هُّ ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��َل ل��ه ف��أح��ي��ْت ف��ؤاَده��ا س��ل��ي��ٍم ذك��رى أق��ل��ق��ْت وك��م
��دا ت��وسَّ م��ن��ه��ا ب��ال��ُق��رب ش��ب��ًح��ا رأْت م��س��ت��ري��ح��ًة دائ��ه��ا م��ن اض��ط��ج��ع��ت إن
��دا م��ت��ج��سِّ واق��ًف��ا ن��اظ��َري��ه��ا ل��دى ش��خ��ُص��ُه ت��م��ثَّ��ل ت��م��ش��ي ن��ه��ض��ْت وإن
م��س��ع��دا ج��ذالَن ال��ع��ي��ن ق��ري��َر وط��وًرا م��خ��يَّ��بً��ا ش��ق��يٍّ��ا ط��وًرا ف��ت��ب��ص��ره
ُروَّدا األم��اك��ن ف��ي وت��غ��دو ت��روُح ح��وٌَّم وه��ي أش��ب��اُح��ه ف��ت��زع��ج��ه��ا
وُع��وَّدا ال��ع��الج ف��ي أُس��اًة أح��اَر وإن��ه ال��دف��ي��ن ال��داءُ وي��ص��َرع��ه��ا
وأه��َم��دا ال��ف��ان��ي��ات ق��واه��ا وح��لَّ م��ت��ث��اق��ًال ع��اديً��ا ت��م��اَدى أن إل��ى
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ف��رَق��دا ت��رُق��ب األف��ِق ف��ي وُم��ق��ل��ت��ه��ا ف��ؤاده��ا ف��ي األس��ى ��اُت وغ��صَّ ف��م��ات��ْت

∗∗∗
م��ش��يَّ��دا َص��رًح��ا األن��واءُ ه��زَّت ك��م��ا م��ل��ج��ل��ًج��ا ف��اس��ت��ق��رَّ إل��ي��ه ن��َع��وه��ا
��دا ت��ج��مَّ ق��د م��ا ال��ع��ي��ن دم��وع وَش��رُّ دم��ع��ه ال��ي��أُس أج��م��َد ل��ك��ن ي��ب��ِك ول��م
م��ت��ش��رِّدا ع��ق��لُ��ه ع��ل��ي��ه ول��جَّ م��ت��ق��طِّ��ع��ا ق��ل��ب��ه ع��ل��ي��ه ف��ض��جَّ
م��ه��نَّ��دا ال��ِج��الد ف��ي ق��رٌم ه��زَّ ك��م��ا ث��أَره��ا ت��ط��ل��ُب ال��روُح ع��ل��ي��ه وث��ارْت
وأرَع��دا ال��َج��ه��ام ال��غ��ي��ُم أب��رق ك��م��ا ج��م��ُره��ا ال��رأَس ص��دَّع ��ى ب��ُح��مٍّ ف��ب��ات
م��ح��دَّدا ال��ش��ف��رت��ي��ن ط��ل��ي��َق ح��دي��ًدا ح��ام��ٌل وه��و غ��اديً��ا أب��اه��ا وواف��ى
أرَك��دا ال��ش��ب��ي��ب��ة م��اءَ ج��اع��ًال وي��ا ��ب��ا ال��صِّ َزَه��ر م��ذِب��ًال ي��ا ل��ه: وق��ال
ال��ِف��دى ل��ه��ا ل��ك��ن��ُت ب��أرواح تُ��َف��دَّى ت��ك��ن أل��م س��ل��م��ى؟ أي��َن س��ل��م��ى ل��َي أع��ْد
دا4 م��ش��دِّ راِه��َش��ي��ه م��ن ف��أم��س��ك��ه ل��َح��ظ��ات��ه ف��ي ال��م��وت ش��راُر وط��ار
ي��دا ل��َس��ع��ْت َح��يَّ��ٌة َل��و ك��م��ا َم��ه��وًال م��ت��راِج��ًع��ا ال��نُّ��ه��ى م��ذع��ور وأش��ف��َق
أدَردا ال��ظ��ه��ر أح��دِب ش��ي��ٍخ ب��إي��ذاءِ ج��ب��انُ��ه ال��ف��ؤاد ن��ذُل إن��ه أال
��دا5 ت��ع��مُّ ال��ت��راب ف��ي س��ل��م��ى ويُ��غ��ض��ب ع��م��وُده ت��داَع��ى ق��د ��ا ِه��مٍّ أي��ق��ت��ل
وَدى6 ب��ُم��ه��َج��ت��ه تُ��وَدى ل��و ك��ان وم��ن ح��ي��اِت��ه��ا أص��َل ك��ان م��ن ب��ه��ا وي��رِدي
��دا ُم��ت��ق��صِّ ي��ُك��ن ل��م م��م��ن ث��أَر وال ق��اص��ًدا ي��ُك ول��م م��ن��ه األذى أت��اه��ا
وي��ح��ِق��دا ي��ث��وَر أن س��ل��ي��م وح��س��ُب ت��ُم��ْت ل��م ال��ِح��ق��د ث��ورُة ول��ك��ْن ال ن��َع��م
��دا م��ت��ن��جِّ ع��ق��ِل��ه ب��ب��اق��ي م��غ��ي��ًرا ل��س��انَ��ه ال��ف��ظ��ي��ع ال��ه��وُل أع��ج��َم ل��ق��د
وأغ��َم��دا ال��ح��دي��َد ال��ع��ظ��م ف��ي وغ��يَّ��ب خ��ارًق��ا ال��نَّ��ص��ُل أض��الع��ه إل��ى ف��ل��زَّ
م��م��دَّدا ط��ري��ًح��ا َم��ل��ق��يٍّ��ا وك��ال��ِج��ذع ه��َوْت إذ ك��ال��م��ن��ارة ص��ري��ًع��ا وم��ال
… … … … … … … …

∗∗∗
ِن��دا وال أت��اك وع��ٍد ب��ال أم��ي��نً��ا واف��يً��ا ال��ع��ه��د ص��ادَق اس��ت��ْق��ِب��ل��ي��ه أال
س��رَم��دا ال��م��ح��بِّ��ي��ن ألرواح أُق��ي��م��ْت ج��نَّ��ة ظ��ل ف��ي ال��ل��ِه ب��أم��ِن ون��ام��ا
م��خ��لَّ��دا ال��ه��ن��اء ع��ي��َش ب��ه��ا وِع��ي��ش��ا س��ري��رٍة وِط��ي��ب��ا ع��ي��نً��ا ب��ه��ا وق��رَّا
��دا ُرقَّ ال��م��ص��ائ��ب ف��ي ظ��لُّ��وا م��ح��بَّ��ي��ن ف��اذُك��را ال��ل��ه رح��م��ِة ف��ي ت��ن��بَّ��ه��ت��م��ا

١٩١٧ سنة أكتوبر

160



وسلمى سليم

هوامش

قتل. (1)
القلب. ِغالف بالفتح: غاف الشَّ (2)

وسعيًا. عمًال أي: (3)
الذراع. يف عرق الراهش: (4)

الفاني. الشيخ بالكرس: الِهمُّ (5)
دِمها. ديَة أعطى أي: (6)
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١٩١٧ سنة

األب��ُد ب��ه م��َض��ى ك��أم��س ع��اٌم أَح��ُد ب��ه ي��ش��ُع��ر ول��م ولَّ��ى
ي��تَّ��ِق��د ال��َج��م��ر م��ث��ل ب��ال��َوج��د َض��ائ��ق��ًة م��ن��َك أَط��وُل ال��ي��وُم
وال��ك��َم��د ع��ن��ك ال��م��ص��ائ��ُب ف��ي��ن��ا ب��ق��يَ��ت ب��ُف��رق��ٍة أَذن��َت ل��م��ا
َغ��ُد ي��ِج��يءُ ب��م��ا ت��ج��يءُ َس��ل��وى وال ال��زَّم��اُن يُ��غ��ري��ن��ا ح��تَّ��اَم
ال��ُج��ُه��د ب��ه ي��أل��و ال وال��ع��م��ُر ت��اِل��ي��ًة ��ن��واُت ال��سَّ ت��ت��ع��اق��ُب
ي��ِع��د ب��م��ا ي��ِف��ي ل��ي��س وال��دَّه��ُر ِع��َدٌة1 وال��م��ن��ى ت��رَغ��ب وال��ن��ف��ُس
ب��َدد2 ال��نُّ��ه��ى وج��اِم��ع��ُة م��ن��ا وت��ض��ِح��ك��ن��ا ت��ب��كِّ��ي��ن��ا دن��ي��ا

∗∗∗
ال��غ��ِرد3 ال��ب��ل��ب��ُل ال��ص��ب��اَح غ��نَّ��ى وال ال��ظ��الُم ن��ِص��َل م��ا ع��اُم ي��ا
وال��ن��َك��د وال��ب��ؤُس األس��ى ج��لَّ ك��م��ا ال��طِّ��واُل ح��وادثُ��ك ج��لَّ��ْت
ال��ُع��َدد وه��ذه ال��ج��ي��وُش ت��ل��ك ت��ذَع��ُره م��ن��ك أج��ف��ل وال��ده��ُر
وق��دوا م��ا ب��ك��ل ال��رج��اَل تُ��ف��ن��ي ِح��م��ًم��ا4 ل��ل��ورى ت��وق��د األرُض
وال��رََّش��د ال��ع��ق��ُل ي��ض��ل ف��ي��ه��ا م��ج��َزرٌة وت��ل��ك ال��ق��ت��اُل ط��ال
ق��َود5 وال ديَ��ٌة وال ُه��ِدرت وق��د ال��دِّم��اء ُش��رَب ال��ثَّ��رى ي��ش��ك��و
ق��َص��دوا ال��ذي ال��ق��ص��ُد وت��ب��اع��َد ط��َل��ب��وا ال��ذي ال��ن��ص��ُر َ أب��ط��أ إن
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رَغ��د وع��ي��ش��ٌة اإلل��ه ن��ص��ُر ل��ه��م ي��ح��قُّ ي��وٍم م��ن ب��دَّ ال
ف��ت��طَّ��رُد َح��ربً��ا ال��وَرى ه��ذا ع��ل��ى ت��ع��ود ِس��ل��ٌم ال��ِح��َج��ى ف��ي م��ا
واج��ت��ه��دوا ل��ل��َح��قِّ ب��ه ق��ام��وا ل��ه��م اإلل��ِه ف��ت��ُح ودف��اُع��ه��م
األَس��د ع��ري��ِن��ه دون وي��م��وُت خ��ف��ٌر ل��ه ح��ًم��ى يُ��س��ت��ب��اح ال

∗∗∗
أَود7 ف��ال ت��ع��ِدل��ه ل��ل��َع��دل ن��َه��ض��ْت دول��ٍة6 ب��أع��َظ��م ��ْب َرحِّ
ال��ُج��ُدد أث��وابُ��ه��ا ب��ه��ا ِت��ي��ًه��ا ج��ُم��ل��ت ج��دي��دٍة ال��زم��اِن نَ��بْ��ِت
أَح��د ب��ه��ا ف��ه��م��ا ب��ه��ا ي��م��ِش��ي ع��َم��ٌل س��اح��ات��ه��ا ف��ي ل��ل��ِع��ل��م
وان��ت��َق��دوا ف��ي��ه وزادوا تَ��رع��وا ـْ اخ�� ب��م��ا وج��دَّدوه ال��ق��دي��م أخ��ذوا
س��نَ��د ون��ش��اط��ه ع��ل��م��ه م��ن ل��ه ال��نَّ��ج��اح م��ض��م��ون ب��ن��ش��اط
ع��َض��د ل��ذا ه��ذا ف��ك��أن��م��ا َش��َرٌع وف��ؤاده ول��س��ان��ه
واع��ت��َم��دوا ال��ح��ق ان��ت��ص��اَر ب��ذل��وا م��َل��ك��وا م��ا ف��ك��ل األن��اِم أَغ��ن��ى
ت��ِف��د ب��ب��أِس��ه��ا ال��ب��ح��ار ب��ن��ُت ت��ص��بِّ��ُح��ك��م غ��ًدا ل��ل��ع��دوِّ ق��ل
َع��َدد وخ��ي��ول��ه ل��رج��ال��ه ف��م��ا م��ن��ه ال��ب��رُّ ي��ض��ي��ق ج��ي��ٌش
وَخ��د س��ي��ُره��ا ع��زٍّ َه��َض��ب��اُت م��اخ��رٌة ال��ب��ح��ر ف��ي ووراءَه��م
رع��دوا ن��ي��رانُ��ه��م أب��َرق��ت م��ا إذا ال��ن��س��ور ِس��رُب وع��ل��ي��ه��ُم
م��َدد8 وه��م س��َق��ًرا يُ��ص��ل��ون��ك��م وص��ل��وا وق��د م��َدد ع��ن��دك��م ه��ل

∗∗∗
م��ن��ت��ِض��د9 وه��و ب��م��ل��ك أوَدى وق��د ال��زم��اُن َروَّع��ك ع��ام ي��ا
ال��ع��ُم��د خ��انَ��تْ��ه��م��ا وق��د س��َق��ط��ا ب��ربِّ��ه��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ع��رش��ان
ال��ح��رد10 األب��ي��ُض إالَّ ي��خ��ل��ع��ه ف��ل��م ال��ُع��ه��وَد خ��ان ال��ذي َص��ُغ��ر
ف��ي��ق��ت��ِص��د11 ي��رف��ع��ه��ا ل��ل��ه ُرف��َع��ت ه��ام��ٍة أك��رم ج��ن��ِب ف��ي
س��َج��دوا ل��ذك��ره اإلل��ه ب��ع��َد رع��يَّ��ِت��ه ف��ي ال��دي��ان��ة ربُّ
ح��ِم��دوا إذا خ��ي��ًرا ويُ��ن��ي��ل��ه��م ك��َف��روا إذا ش��رٍّا يُ��ولِ��ي��ه��ُم
ع��ب��دوا ال��ذي ف��ي ي��ع��ب��د ك��اد ق��د ب��ه��ُم وال��ه��َدى ال��والي��ة رب
ال��زبَ��د ح��دي��ُده��ا ال��ب��ح��ار م��وُج م��رب��ض��ه��ا ك��أنَّ ال��ج��ي��وش رب
يَ��د م��ن��ه ال��ل��ه س��م��اءَ َل��َم��َس��ْت ي��ًدا ي��م��دُّ ل��و ال��م��ع��ال��ي رب
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ف��ي��ن��ع��ِق��د ت��اٌج ال ال��ي��وَم م��ن��ع��ِق��ًدا ال��ت��اُج ع��ن��ه ُح��طَّ ق��د
اع��ت��َق��دوا ال��ذي ن��َس��خ��وا ق��د ال��دي��ن ف��ي وه��ُم ب��ه ك��ف��روا ق��د وال��ي��وم
ج��َح��دوا ق��د ال��ش��ك��ر وب��ع��د ع��ن��ه��م م��واه��بَ��ه دف��ع��وا ق��د وال��ي��وم
ص��َع��د ل��ه ف��م��ا ال��ق��ض��اءِ ص��ب��ُب أن��َزل��ه ال��دَّرك��ات ف��ي وال��ي��وم
ش��ِه��دوا ل��م��ا ج��ازع��ة واألرض س��ق��َط��ت��ه ه��وَل ي��ش��ه��د وال��ج��ي��ش
م��تَّ��ِئ��د ال��خ��ل��ق ف��ي ل��و ب��ال��خ��ل��ق اتَّ��أََدْت أن��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ع��ظ��ُة

∗∗∗
األَم��د دون��ك ��ف ت��وقَّ ه��ال ذاه��ب��ٌة واألي��اُم ع��اُم ي��ا
ك��ِب��د ل��ن��ا ش��ف��يَ��ت وال ص��ب��ًرا ل��وع��ُج��ن��ا ب��َردْت وم��ا ت��م��ض��ي
نَ��ِرد ال��ِب��ل��ى ع��ل��ى ف��ي��ك ال��ع��م��ر ف��ي ف��م��ا ف��ي��ك ال��ُع��م��ر وردن��ا إنَّ��ا
ت��رتَ��ع��د ال��ظ��ل��م��اُت أك��ن��اِف��ه��ا وع��ل��ى ف��ب��ارٌق ال��ح��ي��اة ��ا أمَّ
ال��ح��َس��د ف��ي��ه��م اج��ت��ه��اًدا ي��أل��و وال ال��ح��ي��اة ف��ي ف��وَض��ى وال��ن��اس
وال��ج��َس��د وال��روُح َرَغ��ب��اتُ��ه��م وج��اذبُ��ه ب��ه��م ال��َف��ن��اءُ ي��م��ش��ي
وال��وَل��د ال��ش��ي��خ ت��س��اَوى ف��ي��ه��ا ب��خ��اوي��ٍة يُ��ق��رَّه��ُم ح��ت��ى
ع��َدد وال رق��ٌم وال م��ع��نً��ى ل��ه��ا ��ن��ون ال��سُّ ال ي��وٌم وي��ج��يءُ
ت��طَّ��ِرد12 ف��ي��ه زع��ازُع إالَّ ت��ع��ُم��ره ل��ي��س يُ��م��س��ي وال��ك��ون
ال��ص��َم��د ال��واِح��د وي��ب��ق��ى ف��ي��ه ن��س��ٍم ذي وك��ل ال��ح��ي��اُة ت��ف��ن��ي

١٩١٧ سنة يناير و١٠ ٨
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جهنم. سقر: (8)
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الكربياء

ن… إىل:

تَ��غ��ل��ي وأض��ل��ٌع تَ��زي��د ُح��رٌق ع��ِل��َم��ت ف��م��ث��ل��م��ا ال��م��ح��بُّ أم��ا
تُ��ص��ل��ي ن��اُره��ا ل��واف��ُح إالَّ ي��ع��ُق��ب��ه ول��ي��س ال��رب��ي��ُع ذه��ب
وال��َع��ق��ل ال��َق��ل��ب ف��ي أو األرض ف��ي ن��اب��ت��ٍة ك��لُّ م��ن��ه��ا ت��ص��ف��رُّ
يُ��ب��ل��ي م��ا ف��ال��رُّوح ال��ه��وى زاد وإذا ال��ه��وى يُ��ب��ل��ي��ه وال��ج��س��م
وال��ك��ْح��ل ال��ح��ب ب��ِس��ح��ر ق��ل��ب��ي ف��اِض��ح��ت��ا ع��ي��ن��اِك ل��ه��ا ق��ول��وا
وي��تَ��س��ح��ل��ي ي��ش��َربُ��ه��ا ال��ق��ل��ب خ��م��َره��م��ا ال��م��وُت ك��ان ك��أس��ان
م��ْه��ل ع��ل��ى أَف��ن��ى ب��أَن أرَض��ى ول��ن ال��َع��ذاب ف��ي ط��وٌل وال��ع��م��ر
ق��ت��ل��ي ال��ه��َوى ف��ي ��ل أع��جِّ ك��ي��م��ا أًس��ى ع��ل��ي��ِك أَزَدْد ج��ًوى ِزي��دي
ال��ب��ذْل ع��ل��ى ش��ك��ٍر ب��ال م��ن��ه ُف��ق��دت ن��ف��ِس��ه م��ن ب��اذٍل ك��م
أْه��ل ع��ل��ى ت��ن��ِزْل ل��م ال��ع��م��ر ف��ي إذ وتُ��ت��ع��س تُ��ش��ِق��ي وم��ح��ب��ٍة
نَ��ب��ل ب��ال ح��بٌّ ال ه��ن��ُد ي��ا ب��اع��ثَ��ه��ا ال��ن��ب��ُل إالَّ ك��ان م��ا
ال��َف��ض��ل أول��و إالَّ ال��وَرى ب��ي��ن ي��ف��َه��ُم��ه��ا ل��ي��س ال��ع��واط��ف أس��َم��ى
َوص��ل ب��ال ق��ط��ٌع وال ه��ن��ٌد وص��َل��ت وم��ا ت��ق��ط��ُع��ن��ي ف��ع��الَم
تُ��س��ِل��ي ول��ن ت��س��لُ��و ف��ل��ن ت��ع��ِت��ب وال ال��ِك��ب��ري��اء م��ع��ان��ي ع��ن س��ْل
ال��َج��ه��ل م��ن ط��ام��ي��ٍة ��در ل��ل��صَّ لُ��ج��ٍج ف��ي ال��ق��ل��ب ب��ه��ذا واق��ِذف
م��ْط��ل ب��ال ي��وًم��ا س��ت��ردُّه��ا ع��اري��ة ف��ه��و ش��ب��ابَ��َك واظ��ل��م

١٩١٨ سنة يناير ١٦





الرسالة جواب

… أ … أ إىل:

وِع��ت��اُب ع��ذب��ٌة ك��ِل��م��اٌت ب��ه��ا رس��ال��ٌة م��ن��ِك ال��ي��وم ب��اك��رتْ��ن��ي ل��ق��د
ِش��ه��اب ال��ظَّ��الم ج��ن��ح ف��ي ان��ق��ضَّ ك��م��ا ُف��ج��اءًة أت��ت��ن��ي ل��ك��ْن م��س��ال��م��ًة
وَم��الب1 ش��ذًا ح��واِش��ي��ه��ا وروَّى ُس��ط��وره��ا ب��ي��ن ال��ح��بِّ َوح��ُي تَ��نَ��زََّل
ِح��ج��اب ق��ام ال��ُح��بِّ ف��ي دون��ه��ا وم��ن ع��لَّ��ٍة َغ��ي��ر ع��ل��ى َص��دَّْت ال��ت��ي وك��ن��ِت
ويَ��ه��اب ن��ف��ِس��ه رزاي��ا ي��خ��اُف ح��ائ��ًرا ال��ل��بِّ ذاه��َل ق��ل��ب��ي وخ��لَّ��ف��ِت
ك��ت��اب َس��ل��ب��ِت م��ن��ي ال��ذي يُ��ع��ي��د وَه��ل ن��اس��ي��ًة ال��ي��وم ك��ت��ب��ِت ف��ك��ي��ف
يُ��ج��اب ال��َح��ي��اة ق��ف��ُر ب��ه وع��زًم��ا ع��دَّت��ي ال��ع��م��ر ف��ي ك��ان ذك��اءً س��ل��ب��ِت
ُم��ص��اب ده��اه إْن ل��ق��ل��ب��ي م��ع��ي��نً��ا ح��ف��ظ��تُ��ه أق��ول ش��ي��ئً��ا ت��ت��رك��ي ول��م
َض��ب��اب ال��ض��ي��اء دوَن م��ن ح��ال ك��م��ا َع��زي��م��ت��ي دون ال��ي��أس س��واُد ف��ح��اَل
ث��واب وق��ل��ِت ه��ج��ري ف��ي وط��اول��ِت ص��ن��ي��ع��ٌة وق��ل��ِت ق��ط��ع��ي ف��ي وب��ال��غ��ِت
ِع��ق��اب ه��واِك ي��ب��ِغ��ي ال��ذي ي��ن��ال أن��ه ع��ن��َدك ال��ح��بُّ يُ��ج��زى ك��ذل��ك
َش��ب��اب ي��ك��وَن أن إالَّ ع��م��َر وال ض��ائ��ٌع ف��ال��ُع��م��ر ف��ي��ِك ش��ب��اب��ي أض��ع��ُت
َم��ت��اب م��ن��ه ك��ان إالَّ ذن��َب وال ��ق��ي ت��رفَّ ك��ان ك��ي��ف ل��ك��ن ال��ح��ك��ُم ل��ِك
َس��ح��اب س��حَّ ��ي��ف ال��صَّ ف��ي وربَّ��ت��م��ا ب��ع��ده ال��ف��ج��ر ي��ط��ل��ع إالَّ ل��ي��ل وال
ِط��الب إل��ي��ك أع��يَ��ان��ي ك��ان وق��د ب��ع��ودٍة ق��ل��ب��ي ط��ال��ب��ِت ق��د أن��ِت وه��ا
ِرح��اب ��ل��وع ال��ضُّ ب��ي��ن م��ا م��ن��اِزُل ل��ه ال��ذي ه��واِك ب��ي ي��ح��دو س��أُس��رع
ِخ��ط��اب م��س��َم��ع��ي��ِك ف��ي َده ي��ج��دِّ ول��ن أذك��ُره ل��س��ُت ق��دي��ًم��ا ف��أم��ح��و
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وِك��ذاب ب��ي��ن��ن��ا وه��ٌم ي��ف��رِّق ف��ال ت��ن��اِف��رن��ا أُخ��رى وآُم��ل��ه��ا
ِغ��ض��اب ون��ح��ن ح��ي��اتَ��ي��ن��ا ب��ط��ي��ِب َخ��س��ارًة ي��ذه��ب��ان وق��ي��ٌل وق��اٌل
ذه��اب ع��ن��ِك ل��ي��س ح��ي��ات��ي وأن��ِت َح��ب��ي��ب��ت��ي ال��غ��راُم ش��اءَ ك��م��ا ف��ك��ون��ي
ج��واب إل��ي��ِك ول��ك��ن��ي إل��ي��ِك إج��ابَ��ت��ي ال��س��ط��وُر ه��ذي م��ا وت��ال��ل��ه

١٩١٨ سنة يناير ٢١

هوامش

ِطيب. (1)
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شكر كلمة

محيط معجم الناظم إىل أهَدى وقد بشارة، فريد ق املدقِّ األصويل حرضة إىل
املحيط.

وتُ��ك��ت��ُم ت��خ��َف��ى ك��ي��َف ع��ن��دي ��ي��َك ل��ك��فَّ َص��ن��ي��ع��ًة ك��ت��م��ُت إن وف��ائ��ي ع��دم��ُت
ُم��ت��ك��ل��ُم ج��ام��ٌع م��ح��ي��ٌط وأن��ت ُم��ع��ج��ًم��ا ال��ل��ف��ِظ ج��ام��َع م��ح��ي��ًط��ا وه��ب��َت
وت��ف��ُخ��ُم ت��زُك��و األع��راب ل��غ��ُة ب��ه وال��ِح��ج��ى ب��ال��َف��وائ��د ح��ف��ي��ٌل ك��ت��اٌب
ف��ي��ك��رُم ال��ع��ط��اءُ م��ن��ك ي��ك��رَِّم��ُه أت��ى وق��د م��رَّت��ي��ن ن��ف��ي��ًس��ا ف��ك��ان
ت��ن��ظَّ��ُم ث��ن��اك ف��ي ش��ك��ٍر آلل��ئُ إن��ه��ا ل��م��دِح��ك أل��ف��اظ��ي وه��ذَب
وَم��غ��ن��ُم ذُخ��ر ف��ْه��ي ف��ري��ٍد م��ن أت��ْت ف��ري��دٌة إالَّ ال��ي��وم ع��ن��دي ه��و وم��ا

١٩١٨ سنة يناير ٢٨





املتحركة الصور

ُس��ق��م��ا دِن��َف��ْت ب��ي��ن��ن��ا ن��ف��وًس��ا وداروا ��ا ��مَّ ال��صُّ يُ��س��م��ع ق��د ال��وع��ِظ ف��ب��ع��ُض ِع��ظ��ون��ا
ِس��ل��م��ا وي��ق��تُ��ل��ن��ا ح��ربً��ا ل��يَ��ق��تُ��ل��ن��ا إن��ه ال��دَّه��ر ع��ل��ى َع��ونً��ا ل��ن��ا وك��ون��وا
ُح��ك��م��ا ألَش��ه��اده ي��ب��َق��ى م��ث��ًال ل��ن��ا ف��اض��رب��وا ال��م��دارَك ال��ق��وُل أح��رَج ف��إن
اس��م��ا ن��ص��ي��ُب أو ب��ي��ن��ك��ْم ح��ي��اًة ن��ص��ي��ُب ل��ع��لَّ��ن��ا أم��ٍر ك��لَّ ع��ل��ي��ه ن��ق��ي��ُس

∗∗∗
ال��ِح��م��ى دون��ه��ا م��ن األح��ش��اءِ ف��ي ل��واع��َج َج��وان��ح��ي ��ْت واس��ت��ش��فَّ َص��دري ض��اق إذا
��ا ال��َه��مَّ ع��نِّ��َي أن��واُع��ه��ا ش��ِم��ل��ْت ب��م��ا ن��اف��يً��ا ل��ه��وَي أس��ب��اِب ف��ي ت��ف��نَّ��ن��ُت
َرس��م��ا م��اث��ًال ل��ن��ا ي��ب��دو — م��ل��ع��ٌب وال — م��ل��ع��ٌب ال��ع��ي��ُن ت��رى ف��ي��م��ا وأح��س��نُ��ه��ا
��ا م��ه��تَ��مَّ ف��ي��ه س��اريً��ا وي��غ��دو ي��روُح ع��اَل��ًم��ا ي��ح��م��ل ال��ن��وُر ف��ي��ه ف��يُ��ع��َك��س
َوْه��م��ا وق��ائ��َع��ه��ا ف��نَ��س��ت��ج��ل��ي ون��وٍر ظ��ل��م��ٍة ب��ي��ن م��ا ال��ن��اس ح��ي��اُة وت��ب��دو
��ا ال��َغ��مَّ ت��دف��ع ي��رى ع��م��ن دع��اب��ت��ه ب��َم��ش��َه��ٍد م��ن��ه ال��ع��ي��ن��اِن ت��ظ��ف��ر وق��د
وال��ِج��س��م��ا ال��روَح تُ��ث��ق��ل ف��ؤاٍد ش��ج��وَن م��ث��ي��رٍة م��آٍس ف��ي م��ن��ه وت��ظ��ف��ر
ال��َم��ا ف��وق وال��زَّه��ر ال��غ��ص��ُن ف��ي��ه��ا ت��الع��َب َح��ف��ي��ل��ٍة ب��ال��رب��ي��ع ن��زه��اٍت وف��ي
��ا أَمَّ م��ق��اِع��َدن��ا ن��ب��رْح ول��م ن��راه��ا ب��َع��ي��ن��ه��ا وه��ي ال��ب��ل��داَن ب��ه ن��ؤمُّ
َف��ْه��م��ا ن��ق��ت��لُ��ه��ا ل��ألح��َداث س��رائ��َر ونَ��ج��تَ��ل��ي أم��ر ك��لَّ ف��ي��ه��ا ون��ش��َه��د
ِع��ل��م��ا ب��ه��ا أح��ْط��ن��ا ح��ت��ى وت��ف��ص��ي��َل��ه��ا س��رَده��ا أح��ك��م ل��ل��ع��ل��م ب��دع��ٍة وك��م
األع��َم��ى ال��ن��اظ��ُر ب��ه��ا ي��س��ت��ه��دي ن��واص��َع ش��ئُ��ون��ه��ا ت��ب��دو ل��ل��َف��ن ورائ��ع��ٍة
��ا تَ��مَّ وج��ه��ه��ا ف��ي ال��ح��س��ن وب��دُر ب��ه��اءً ث��غ��ُره��ا ي��ف��ت��رُّ ح��وراءَ وف��ات��ن��ٍة



األول الفجر

ال��َح��ْزم��ا ض��يَّ��ع ق��د وال��ت��ب��ري��ِح ال��وْج��د م��ن ويَ��غ��ت��دي ي��روح ص��بٍّ وم��ف��ت��ت��ٍن
َل��ثْ��م��ا وتُ��وس��ع��ه ل��ث��ًم��ا ف��يُ��وس��ع��ه��ا ُم��س��ت��ٍح غ��ي��ر خ��ل��وٍة ف��ي ي��داع��بُ��ه��ا
نَ��ْظ��م��ا أُح��ك��َم��ْت وق��د تُ��ج��ل��ى اخ��ت��ف��ى وم��م��ا ل��ن��ا ب��دا م��م��ا ال��ع��ي��ش ه��ذا ح��وادُث
َف��ْدم��ا ج��اه��ًال أم ك��ان أدي��بً��ا ف��يَ��غ��رى ال��َف��ت��ى ش��اءَت ب��م��ا تُ��غ��ري م��ن��وَّع��ًة
��ا واألمٍّ األَب راف��ُق��وا إل��ي��ه ص��غ��اٌر م��ك��انَ��ه��م ال��نَّ��ث��ي��ر ك��ال��دُّر وي��ب��ُرق
َوْص��م��ا ل��ه��ا ي��خ��ف��ن ال خ��واٍف ب��م��رأى ت��ف��كُّ��ًه��ا ال��غ��ان��ي��ات ص��دُر وي��ث��ل��ج
أَل��َم��ى رتِ��ل ط��اِه��ر ث��غ��ر وي��ب��ِس��م س��اِح��ر ال��لَّ��ح��ظ ف��ات��ُن ط��رٌف ف��ي��ف��ت��ر
وال��نَّ��ج��م��ا ال��زه��َر أط��ل��ع��ا وروض س��م��اءٌ ك��أن��ه ال��م��ك��ان ف��ي ِط��ي��بً��ا وي��س��ط��ع��َن
… … … … … … … …

∗∗∗
ك��ل��َم��ى دام��ي��ٌة م��ن��ه ون��ف��س��ي رج��ع��ُت م��ج��ل��س��ي ان��ف��ضَّ ك��ل��م��ا إن��ي ل��ع��م��ُرَك
��ا ج��مٍّ أَل��ًم��ا أح��َدث��ا ق��د ُم��ه��ج��ت��ي وف��ي وي��أُس��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��ؤُس وع��اَودن��ي
��ا ُك��مَّ َظ��َم��أٍ ع��ل��ى ف��ج��ٍر ن��دى يُ��روِّي م��ث��َل��م��ا ب��ال��م��داِم��ِع ف��ؤادي أروِّي
َح��ت��م��ا ع��ي��ُش��ه��ُم ذاك أس��رى ��اءَ أَرقَّ م��ع��ش��ٍر غ��ي��ر أَرى ال ح��ول��ي أف��تِّ��ش
وال��لَّ��ْح��م��ا َم ال��دَّ تُ��ش��ِب��ه ُش��خ��وٍص م��ن ب��ه ب��دا وم��ا ال��س��ت��اُر ذاك ك��أَن��ه��ُم
ال��ظُّ��ل��م��ا ي��ش��ب��ه ق��د ال��َع��دل وب��ع��ض ف��أب��ِك��ي ال��ُه��دى إل��ى أع��وُد ل��ك��ن��ي ف��أض��ح��ُك
َج��ْه��م��ا وج��َه��ه��ا ت��َرى أش��ب��اح م��الع��ُب ُغ��ض��ون��ه��ا ف��ي ُك��درٌة إالَّ ال��ع��م��ر وم��ا
بُ��ك��م��ا يُ��ن��ط��ق��ه��م ال��ده��ر ص��َف��ح��ات ع��ل��ى ي��دي��ره��م ش��ع��اٌع م��ن��ه ف��ي��ح��م��ل��ه��م
ال��َم��رم��ى ي��خ��ط��ئُ وال م��ه��اِوي��ه ف��ي ب��ه��م رام��يً��ا ال��غ��ي��ب ع��اَل��ُم م��ن��ه��م ويُ��ض��ح��ك
��ا ثَ��مَّ ت��ح��رك��ه��م روٌح وال ت��الَش��وا وك��أَن��م��ا ��ح��وا امَّ ال��ن��ور ط��ل��ع ف��إن
ال��ِح��ل��م��ا1 ��ِت م��سَّ ك��ل��م��ا تُ��م��ح��ى ال��ج��ه��ل م��ن دًج��ى ف��ي زخ��ارُف ال��دن��ي��ا أن��ه��ا إالَّ

١٩١٨ سنة فرباير و٢ ١

هوامش

العقل. أي: (1)
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عادية حكم

َش��ي��ُن ال��ض��ي��اءَ يَ��َم��سُّ ف��ال ض��ي��اءٍ ع��ن ت��ع��ام��ي��َت إذا
َم��ي��ُن ال��ن��س��ي��اَن ذاك ف��إنَّ ق��وٍل ص��دَق ت��ن��اس��ي��َت وإن
ه��ي��ُن ع��ال��ج��َت ص��ع��ٍب وك��ل ض��ع��ٌف ب��ال��وع��ِد ُخ��ل��ٍف وك��لُّ
ع��ي��ُن ش��كَّ��ك��ت��ك ت��ك��ن وإن ظ��نٍّ ب��س��وءِ ت��ب��ادْر ف��ال
ال��لُّ��ج��ي��ُن ه��و ص��خ��ٍر وب��ع��ِض م��اًس��ا ي��ك��ون ف��ح��ٍم ف��ربَّ
َزي��ُن األن��ام م��دح ف��إن تُ��م��َدْح األن��ام ج��م��ي��ع داِر
َدي��ُن وه��و ف��ي��ك رج��اءَه��م ف��تَ��غ��رْم ت��ه��اِت��ره��م وال
َل��ي��ُن وه��و ال��ُغ��ص��ن ويُ��ع��َش��ق ق��اٍس وه��و ال��ع��وُد يُ��ك��س��ر ق��د

١٩١٨ سنة فرباير ٥





املتشاعر

ُف��ص��وال ال��َغ��ري��ِب ف��ي ح��َوى غ��ري��ٌب م��ض��ِح��ٌك ش��أنُ��ه ف��تً��ى ع��رف��ُت
َج��ُه��وال َف��ْدًم��ا ال��ع��ه��د ب��ه وك��ان أخ��ي��ًرا ال��َق��واف��ي ن��ظ��َم ��ق ت��ع��شَّ
ال��َخ��ل��ي��ال وج��اف��ي ال��بَ��غ��ي��ض وص��اف��ي ال��الئ��م��ي��َن ع��َص��ى وف��ي��ه��ا ع��ص��تْ��ه
ت��ُح��وال ال وأن ي��ُح��وَل ال ب��أن ع��ل��ي��ه وآَل��ْت ع��ل��ي��ه��ا وآل��ى
َع��وي��ال م��ن��ه ي��ن��ُدب��َن ب��واك��َي ف��ج��ئ��َن ال��ق��ري��ِض ب��ن��اِت ون��ادى
َه��زي��ال وج��اءَ إل��ي��ه ت��خ��طَّ��ى ال��م��ع��ان��ي ه��زي��ِل ك��لُّ ول��بَّ��اه
ث��ِق��ي��ال ل��َدي��ه أق��ام ث��م ُه واف��ا ال��لَّ��ف��ظ م��ن ث��ق��ي��ٍل وك��لُّ
ون��ُح��وال ت��ع��بً��ا ق��ي��ام��تُ��ه ع��ل��ي��ه ق��ام��ْت ��ع��ر ال��شِّ ن��َظ��م إذا
َس��ب��ي��ال يَ��ه��ت��دي��ن ال ف��واق��ي��َع ال��ط��ام��ي��ات أب��ح��َره ي��ق��طِّ��ع
ُف��ل��وال1 ُف��ل��وًال ج��ي��ٌش ت��ف��رَّق م��ث��َل��م��ا أوزان��ه وي��ك��ِس��ر
َج��زي��ال َج��ه��ًال ال��ك��الم وَم��ع��ن��ى ال��ح��روِف ه��ج��اءَ ح��ت��ى وي��ج��َه��ُل
ب��ِدي��ال ب��ك��اٍف وق��اًف��ا ب��ض��اٍد وداًال ب��ص��اٍد س��ي��نً��ا ف��ي��أخ��ذُ
وُط��وال َع��رًض��ا ال��ن��ح��و ف��ي وي��دخ��ل رف��ًع��ا وي��خ��ِف��ض َج��زًم��ا وي��ن��ِص��ب
ال��طُّ��ل��وال ي��س��ِق��ي ال��غ��ي��ُث س��َق��ط ك��م��ا ع��َل��ي��ه أط��لَّ��ْت م��ع��ان وربَّ
ال��َع��ل��ي��ال ال��دواءِ ب��ع��ُض وي��ق��تُ��ل ��ِرق��اُت ال��سَّ ش��ع��ِره ع��ل��ى ف��ت��ق��ِض��ي
ال��ذَِّل��ي��ال ال��ذَّل��ي��ل ف��خ��ُر وي��ف��َض��ح ش��ع��اٌع ال��ظ��الم ف��ي ي��خ��ت��ِف��ي وال
َدخ��ي��ال ال��ب��ي��اُض ع��ل��ي��ه ي��ن��مُّ أب��ي��ًض��ا ت��ل��ْد إن وزن��ج��ي��ٍة



األول الفجر

َج��ل��ي��ال ع��ل��ي��ه ُم��ص��ابً��ا ي��ج��رُّ ب��ه يُ��ب��اه��ي ش��ع��ٍر وس��ارِق
َط��وي��ال وإم��ا ق��ص��ي��ًرا ��ا إمَّ ـ��ه ع��ل��ي��ـ ي��ُك��ون ث��وٍب ك��س��ارِق

١٩١٨ سنة فرباير ٦

هوامش

انِكساره. بعد الجيِش من املنهزمني أي: الالم؛ وتشديد الفاء بفتح ِفل جمع (1)
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العمر احلبنور

ال��ُه��م��وم ك��دَّرت��ه ع��م��ًرا أن��رِت ال��نُّ��ج��وم ف��دت��ِك ال��ن��ور آي��َة ي��ا
ال��ُك��ل��وم ش��اف��ي األوج��اع م��ل��طِّ��ُف األس��ى ن��اِف��ي ��در ال��صَّ ج��اِل��ي ن��ورك
ال��ُغ��م��وم ك��لَّ ف��رَّج��ِت ب��اس��م��ًة ت��ب��رح��ي ول��م ��ْم��ِت ت��ب��سَّ إذا

∗∗∗
وُه��ي��اُم ش��وٌق أن��ت �الُم وس� �رٌد ب� �ِت أن�

�اَده �ع� وس�
واف��ِت��ت��ان��ا ُح��بٍّ��ا ف��ي��ك ت��ف��انَ��ى ق��د ل��م��ح��بٍّ

�اده �ب� وع�

∗∗∗
وال��نَّ��ِس��ي��م ��ذا ال��شَّ ف��ي��ه��ا م��راب��ٍع إل��ى ُخ��ط��اه ت��ج��رِّي��َن أن��ِت
ال��َك��ري��م ال��ط��ه��وِر ال��رُّوح م��ن��َه��ل م��ن أَس��ق��ي��ِت��ه اس��ت��س��ق��اِك إذا أن��ِت
َع��ظ��ي��م ك��ن��ٌز ه��ي َس��ع��ٍد ن��ظ��رَة أع��ط��ي��ِت��ه اس��ت��ع��َط��اك إذا أن��ِت

∗∗∗
واك��ت��َم��ل ق��دًرا ج��لَّ األَم��ْل أن��ت إن��م��ا

�ْق � �قَّ �ح� وت�
ع��اِط��ًرا ن��وًرا م��ن��ِك ن��اش��ًرا وت��ج��لَّ��ى

�ْق �ألَّ� �ت� ي�

∗∗∗



األول الفجر

ت��ُح��وم ال��ه��ي��وَل��ى أْف��ق ف��ي ع��ل��ي��ِك ال��ت��ي ال��ن��ي��راُت ح��س��دتْ��ِك ق��د
ي��ُق��وم ال ال��ه��وى ف��ي ج��دٍّ وك��لُّ ق��ائ��ًم��ا غ��دا ال��َج��دُّ ب��ك ل��م��ا
ي��ُدوم ال ال��ورى ف��ي ش��يءٌ وال��ح��س��ُن ال��وَرى رغ��َم ال��ُح��س��ن ف��ي��ك ودام

∗∗∗
ال��م��الِئ��ْك أن��وار م��ث��ل ب��ه��اِئ��ْك ن��وُر ب��دا ق��د

�ا �يَّ� أزل�
ي��ُك��ون��ا أن ف��ت��ع��اَل��ى ُف��ن��ون��ا ي��ح��وي ل��ل��ُه��دى

�ا �ريَّ� �ش� ب�
∗∗∗

وِس��ي��م زاٍه ��ب��ُح ال��صُّ وه��و أط��لَّ ال��ذي َس��ن��اِك ال��ن��اُس ي��ف��َه��م ل��م
��م��ي��م ال��صَّ ��ح��ي��ح ال��صَّ ال��ُح��س��ن م��ج��ال��َي أَغ��ف��ل��وا ج��ه��ل��ه��ُم ف��ي وال��ن��اُس
َج��س��ي��م م��ص��اٌب وه��و ي��روا ول��م أب��َص��روا أَن��ه��ُم ج��ازي��ِت��ه��م

∗∗∗
ص��بُّ ال��ُح��س��ن ف��ي ق��ل��بُ��ه م��ح��بُّ ال��ح��س��َن ي��ف��َه��ُم

�ى �اَم� �ع� �ت� ي�
اس��ت��ق��رَّا ال��ح��بِّ ف��ي ف��ه��و ط��رَّا ال��ُع��م��ر ش��ئُ��ون ع��ن

�ا �ام� وأق�

∗∗∗
ال��ُع��ل��وم ف��ان��ي��اِت ع��ن م��غ��ن��ي��ًة ال��ُه��دى م��ع��ان��ي ال��ح��س��ُن أك��س��ب��ه
ال��ُج��س��وم ق��يَّ��دتْ��ه ق��د ال��وَرى ب��ي��ن م��ا وْه��و ب��ه��ا ال��ع��ق��ُل ف��ان��ط��ل��ق
ال��ك��ل��ي��م ن��اُر ال��ُق��دس ف��ي ك��أن��ه��ا ن��اره��ا ُش��ع��ل��ًة م��ن��ه��ا وص��ار

∗∗∗
ال��ُم��س��ت��ح��ي��ال وي��ن��اُل ��ب��ي��ال ال��سَّ يَ��س��ت��ه��ِدي ب��ك

�ْم �ائ� ه� �لُّ ك�
وِط��ف��ٌل ع��ط��اي��اِك م��ن َك��ه��ٌل ال��رف��َد أَص��اَب إذ

�ْم �ائ� �م� �ت� ال� �ي ف�
∗∗∗
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العمر نور الحب

ال��ح��ك��ي��م ال��ق��دي��ُر ح��وَّاءَ أب��رز ب��ه ل��م��ا ال��ف��ردوس ف��ي ب��رزِت
تُ��ق��ي��م ال ج��ه��ل��ت م��ا ع��ل��ى ح��ت��ى ال��ُه��دى إل��ي��ه��ا تُ��وح��ي��ن زل��ِت م��ا
ال��نَّ��ع��ي��م ف��ي ت��ف��اح��ًة واق��ت��َس��م��ا آَدم إل��ى ح��وَّا ف��وس��وَس��ْت

∗∗∗
ُع��ري��اه��م��ا وب��دا ع��ي��ن��اه��م��ا ُف��ِت��َح��ت

�اْن �ن� �ِج� ال� �ي ف�
واس��تَ��راح��ا ط��رًدا م��ن��ه َف��راح��ا ال��خ��ل��َد ف��ق��دا

�اْن �زَّم� ال� �ي ف�

∗∗∗
��م��وم ك��ال��سُّ ي��ك��ن ل��م ��ا ُس��مٍّ ن��ف��ث��ِت ل��ك��نَّ��م��ا ال��ح��يَّ��ُة ه��ي أن��ِت
ال��ُك��روم ع��ص��ي��َر ل��ي��س��ْت ك��َخ��م��رٍة ال��م��ن��ى دب��ي��َب ال��ِج��س��م ف��ي ي��ِدب
وال��ُح��ل��وم ل��ل��نُّ��ه��ى غ��ذاءً ب��اَت ال��ذي ال��ح��ي��اِة س��رُّ ل��ك��نَّ��ه��ا

∗∗∗
وَش��ي��ن��ا َزي��نً��ا ع��م��رن��ا أب��َوي��ن��ا م��ن ج��اءَن��ا

�ا �ن� �ي� �رِض� َف�
ال��ُغ��ي��وب ل��م��ن��اج��اِة ال��ُق��ل��وب س��رَّ ي��ا ب��َك

�ا �ن� �ي� �ب� تَ� �ي ك�
∗∗∗

يَ��ه��ي��م َص��بٌّ ب��ك وك��لٌّ ا ع��دٍّ ت��أت��ل��ي ال األج��ي��اُل وم��رَّت
َل��ئ��ي��م1 ِن��ك��ٌس ب��ك ف��ي��ه��ْم ول��ي��َس ف��اغ��تَ��دوا أش��ع��اث��ه��ُم ل��م��م��ِت
َح��ل��ي��م وه��ذا ي��ح��لُ��م ل��م ذل��ك ل��ك��نَّ��م��ا ف��ي��ك ت��س��اَوى ك��لٌّ

∗∗∗
َع��دي��دا وت��وال��ي��ن َم��دي��ًدا وس��ت��ب��ق��ي��ن

�ا �ن� �ي� �ل� �ِب� �ق� ُم�
ث��واب��ا ُك��ون��ي ب��ع��دن��ا تُ��راب��ا ن��ب��َق��ى ع��ن��دم��ا

�ا �ن� �ي� �ن� �بَ� �ل� ل�
∗∗∗
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َق��دي��م ع��ه��ًدا ي��ص��ِب��ح ف��إن��ه ع��ه��َدن��ا واذك��ري وب��ارك��ي��ه��ْم
ال��نَّ��دي��م ل��ألَن��ي��س ت��ح��ل��و ال��ذِّك��ر ف��ي ل��ذٌَّة ل��ه ال��م��اض��ي وإن��م��ا
بَ��ه��ي��م ظ��الٌم ال��ع��م��ُر ف��إن��م��ا ل��ه��م ت��ج��ِل��ي ال��ن��ور آي��َة ي��ا

١٩١٨ سنة فرباير و٢٠ ١٩

هوامش

الرَّذل. النِّكس: (1)
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ضجر

ث��ِم��ْل ال��ح��ي��اة ب��َخ��م��ر وأن��ت اس��ت��ف��دَت م��اذا ق��ل��ُب ي��ا ع��دم��تُ��َك
ي��ِه��ل ع��ل��ي��ه ��ب��اح ال��صَّ ب��ك��اءِ م��ن ال��زه��ُر ض��ِح��َك ق��د ال��روض وف��ي
يَ��ش��تَ��ِم��ل وم��ا ي��ت��راءَى وم��ا ال��زَّم��ان ك��ذاك وس��ه��ًوا ش��م��اتً��ا
أح��تَ��م��ل م��ا ط��اَل وق��د أَم��وَت ح��ت��ى ِع��بْ��أَك ال��ده��ر ف��ي وأَح��ِم��ُل
أع��تَ��دل وال ف��ي��ه ف��أُغ��رق ��ا م��ل��حٍّ ف��ي��ك ال��ي��أُس يُ��راِج��ع��ن��ي
ي��رت��ِح��ل ب��ل ال��ع��م��ُر يُ��ق��ِب��ُل وال ال��ح��ي��اُة وت��ف��نَ��ى اع��ت��دال��ي وك��ي��ف
ي��ك��تَ��ِم��ل أن ق��ب��ل م��ن ي��ن��ُق��ص َح ال إذا ال��ح��ي��اة ه��الَل وإن

١٩١٨ سنة مايو ١





الذابلة الزهرة

شيبوب. مينرفا والعفاف با الصِّ فقيدة رثاء يف

ب��ال��َه��ج��ر م��ن��ِك ُرم��ي��ن��ا ل��م��ا ال��دَّه��ر ض��رب��َة ف��ي��ن��ا أك��ب��رِت
ال��َح��ش��ر إل��ى ل��ق��ي��ان��ا م��ي��ع��اُد ق��ال��ي��ٍة غ��ي��َر ع��نَّ��ا ف��رح��ل��ِت
ال��ص��ْدر ف��ي ال��روح ن��زوَل م��نَّ��ا ن��ازل��ًة وك��ن��ِت ارتَ��ح��ل��ِت ك��ي��ف
وال��َق��ب��ر ال��ظُّ��ل��م��اِت إل��ى ف��ي��ه م��ارح��ًة ال��ن��وَر أف��تَ��ه��ُج��ري��ن
ال��َغ��ْدر َع��ل��ى م��ط��ب��وٌع وال��ده��ُر واف��ي��ًة األي��اُم ب��ك غ��درْت
ال��َج��م��ر ف��ي ال��تِّ��ب��ر ي��ذُوب وك��ذا ب��ه��ا ف��ذُبْ��ِت ��ى ال��ُح��مَّ ب��ك ن��زل��ْت
تَ��دري انَّ��ه��ا ل��َو ع��ل��ي��ك بَ��رًدا ل��غ��َدت إذْن ت��دري أن��ه��ا ل��و
ال��ُغ��رِّ ص��ف��اِت��ك ج��م��ي��َع م��نَّ��ا س��ال��ب��ًة ف��ي��ِك اس��ت��ح��رَّت ك��ي��ف
ال��ِف��ك��ر ُم��ن��ت��ه��ى ت��ن��اول ط��بٌّ وال ِص��ب��اِك ��ى ال��ح��مَّ ي��دف��ع ل��م
األَم��ر ع��ل��ى ق��َض��ى ال��ق��ض��اءُ ُح��مَّ ف��إْن ال��ح��ي��اة ح��يَ��ل م��ن وال��ط��بُّ
��رِّ وال��ضُّ ��ق��م ال��سُّ ب��غ��ي��ر َخ��لُ��َص��ت وم��ا ال��ح��ي��اة م��ن اس��ت��ف��دِت م��اذا
ت��ج��ِري أرواُح��ن��ا دونَ��ه��ا ل��و ج��اري��ًة ال��ع��بَ��راُت ل��ك ق��لَّ��ت
نَ��ش��ر ب��ال ط��ويَ��ت ق��د ف��ال��ي��وَم ُزخ��رف��ه��ا وك��لَّ ال��س��م��اءَ ك��ن��ِت
َق��ْف��ر إل��ى م��ن��ه��ا ف��ت��ح��وَل��ت ب��ه��ا ��م��وُم ال��سُّ م��ض��ِت روض��ًة ي��ا
ال��نَّ��ْض��ر ُغ��ص��ن��ك َم��ص��رع َه��ول م��ن ج��اِزع��ًة ال��رَّوض غ��ص��وُن م��ال��ْت
ال��زَّه��ر م��ن ذاب��ل��ٍة أن��ف��اِس ع��ل��ى ال��رِّي��اض زه��ُر وت��ذاب��َل��ت
ِوزر ب��ال م��َض��ى ال��ش��ب��اُب أن��ت أم��ٍل ب��ال ق��َض��ْت ال��ح��ي��اُة أن��ِت
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وال��ِب��ْش��ر ب��األُن��س ب��ي��ن��ن��ا م��ا ح��اف��ل��ًة م��ن��ك أب��َه��َج ك��ان م��ن
ال��ُع��م��ر ل��ُم��ب��ه��م ال��َح��ك��ي��م ن��ظ��َر ن��اظ��رًة م��ن��ك أَع��ق��َل ك��ان م��ن
ال��َف��ْج��ر ب��َط��ل��ع��ة َس��ن��اك يُ��زري ط��ال��ع��ًة م��ن��ك أس��ن��ى ك��ان م��ن
ال��طُّ��ْه��ر ع��ل��ى ب��ه ُط��ِب��ع��ِت ق��ل��بً��ا ُم��خ��ل��ص��ًة م��ن��ك أط��ي��َب ك��ان م��ن
َج��ه��ر وف��ي ِس��رٍّ ف��ي ل��ل��ع��ي��ش ض��اِح��ك��ًة م��ن��ك أن��َق��ى ك��ان م��ن
ُع��ذر ب��ال ذن��بً��ا أت��ْت ل��م��ا ع��ُظ��َم��ت ق��د ف��ي��ك ال��وج��ي��ع��َة إن
ب��األَْج��ر م��ن��ه ِل��ن��ط��م��َع ك��نَّ��ا وم��ا ع��ن��ك ال��ص��ب��َر ن��ري��ُد ل��س��ن��ا
ال��ذِّْك��ر س��وى ش��ي��ئً��ا ل��ن��ا ت��ب��ِق��ي ول��م رح��ِت ح��ي��ن ف��ي��ن��ا ال��ل��َه

١٩١٨ سنة أغسطس ١١
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عىلقرب وقفة

مينرفا إىل

م��دُف��ون��ا ب��ه ُح��س��نً��ا م��ت��ذكِّ��ًرا خ��اِش��ًع��ا أن��ُظ��ر ع��ل��ي��ه وق��ف��ُت إن��ي
م��ك��نُ��ون��ا ل��ؤل��ًؤا ف��َص��ارت ف��ي��ه ج��م��وَده��ا ال��ت��راُب ض��ِم��َن وم��ب��اس��ًم��ا
ُع��ي��ون��ا ال��ح��م��اُم أرس��َل��ه��ا ب��ي��ض��اءَ أزاه��ًرا ع��ل��ي��ه ف��زَه��ْت ال��ب��ل��ى َع��َدِت
وش��ج��ون��ا أًس��ى ت��ذكِّ��ُره��م ف��ي��ه��ا ف��تَ��زي��ُده��م زوَّاره إل��ى ت��رن��و
يَ��ق��ي��ن��ا ف��ي��ه ع��رف��وِك م��ا ورأوِك ال��ثَّ��رى ن��ب��َش��وا ان��ه��م ل��و ع��ل��ي��ِك ل��ه��ف��ي
بَ��ل��ي��ن��ا ال��ت��راب ف��ي ال��م��ح��اس��ُن ت��ل��َك وَه��ل ب��ه ص��ب��اِك ع��ل��ى ال��ف��ن��اءُ أََم��ش��ى
َره��ي��ن��ا ب��ال��ف��ن��اءِ ج��م��الُ��ك أم��َس��ى ِع��ن��دم��ا ف��ؤادي أم��ل��ْك ل��م وال��ل��ه
ل��يَ��ِل��ي��ن��ا ل��يِّ��نً��ا ج��س��ُم��ك يَ��ق��ت��اُت ن��اب��تً��ا ق��ب��رك ف��وق ُع��ش��بً��ا ف��رأي��ت
َم��ع��ي��ن��ا ال��ح��ي��اة م��اءَ ب��ه أَج��رْت ت��رب��ٍة أك��َرم غ��ذَّت��ُه وق��د ي��زُه��و
َم��ص��ون��ا ال��رُّم��وس ب��داِج��ي��ة وج��ًه��ا ح��َوْت أرًض��ا م��ب��ارًك��ا ��ل��ي��ُب ال��صَّ َوَق��َف
ُج��ن��ون��ا ص��اَر ف��ي��ه ع��ق��ل��ي وك��أنَّ ت��ه��يُّ��بً��ا ال��م��ق��اُم أَذه��ل��ن��ي ووق��ف��ُت
َس��ِخ��ي��ن��ا ال��تُّ��راب ف��ي دم��ًع��ا ع��ي��ن��اي ف��أس��بَ��ل��ْت ال��م��ل��حُّ ال��ي��أُس ب��ي وأَل��حَّ
ش��ئُ��ون��ا ب��ال��ِع��ب��اد أَع��ل��ُم م��والِك ف��إن��ه اإلل��ُه ي��رح��م��ك ب��ن��ُت ي��ا

١٩١٨ سنة ديسمرب ٢٦





إغراء

وجهك. حسن من زودينا
املتنبي

ع��اْب ال��ب��خ��ُل ع��ل��يَّ ـ��ن��ي��ه َع��ي��ـ ب��ج��م��ال ب��اخ��ًال ي��ا
ال��ِع��ذاب ال��ث��غ��ر ب��م��ب��اِس��م أت��رابَ��ه وم��ف��اخ��ًرا
وان��ِت��َس��اب أص��ًال ـ��خ��دَّي��ن ب��ال��ـ ال��رَّوض َزه��ر وم��غ��ي��َر
��ب��اب ال��شَّ ش��اءَ ك��م��ا ي��وًم��ا وَل��و نَ��ل��ُه��و ل��و ض��رَّ م��ا
ِح��ج��اب ف��ي َض��ن��ي��نً��ا ـ��ِزل��ه تُ��ن��ـ ال��ح��س��َن ت��ص��وُن ول��م��ن
ط��اب ال��ع��ي��ُش ف��ف��ي��ه��ا ـ��ج��تُ��ه��ا وب��ه��ـ ال��دن��ي��ا أن��ك ه��ْب
��راب ال��شَّ أص��ن��اَف أزه��اَر ـْ ال�� ن��وُره��ا ي��س��ِق��ي وال��ش��م��ُس
اإلِه��اب1 م��ن��ج��ِرَد ل��لَّ��ي��ل ن��ف��َس��ه ي��ب��ذُل وال��ب��در
ال��ثِّ��ي��اب أن��واع آف��اَق وال��ـ ال��َك��وَن ي��ك��س��و وال��ف��ج��ر
َم��الب أو ك��َح��ل��ٍي ِم��لُ��ه ون��ح��ـ ن��ق��ط��ف��ه وال��زه��ر
َك��ع��اب رود ف��ك��أَن��ه ��ه ون��ش��مُّ ��ه ون��ض��مُّ
أَج��اب ن��َغ��ًم��ا ه��ج��تَ��ُه إن م��ا األط��ي��ار م��ن ون��َرى
ث��َواب أَن��زَل��ه��ا ال��ُح��س��ن ف��ي ك��لِّ��ه��ا ربِّ��ك آي��اُت
ال��َع��ذاب م��ن ال��ح��يَ��اة ف��ي ق��ي ن��ال ��ا ع��مَّ ��ارًة ك��فَّ
ِع��ق��اب ل��ه��م وال��ح��ي��اُة ـ��ِه ال��ف��اه��م��ي��ـ ب��غ��ُي وال��ع��م��ر
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َم��تَ��اب ل��ه��ا ال��ج��م��ال ج��اءَ ذن��ب��ه��ا ت��م��اَدى ل��م��ا
يُ��َص��اب ن��ف��ٌع ص��ونِ��ه ف��ي وه��ل ت��ذَخ��ُره ف��ع��الَم
ال��تُّ��راب إل��ى ي��ص��ي��ر غ��ًدا ِب ال��تُّ��را م��ن وْه��و ال��ح��س��ُن

١٩١٩ سنة يناير ١٠

هوامش

عاريًا. أي: (1)
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الرمادية األربة

وَرِق1 وف��ي ق��دٍّ ف��ي األزاه��ر م��ث��ل ب��ه��ا ال��رَّم��اد ل��وُن أُرب��ًة ل��ي أَه��دي��ِت
ال��ع��بَ��ق ذل��ك ف��ي س��َرى روًح��ا ل��ل��زَّه��ر ب��ه أَن ِخ��ل��ُت ب��َع��ب��ي��ٍر ��خ��ِت��ه��ا ض��مَّ
واألَرق ال��نَّ��وم ب��ي��ن ال��ِف��ك��ر س��وان��َح ت��خ��طُّ��ف��ه ف��ي يُ��ح��اك��ي ال��ح��ري��ُر ه��ذا
��َف��ق ال��شَّ ذل��ك ف��ي ِق��ط��ع��ًة وُغ��ودرت ش��َف��ًق��ا غ��ادَرْت خ��ري��ٍف ش��م��َس ك��أن
األُف��ق ع��ل��ى غ��زَّاًال ال��ُك��ه��ول��َة ح��اَك ب��ه��ا ال��ُغ��روب نَ��ول ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م أو
ن��َس��ق2 وف��ي ل��وٍن ف��ي ��ح��ب ال��سُّ ت��راك��ُب ج��لَّ��ل��ه��ا ال��دَّْج��ِن ي��وم ال��َح��زِن روض��ة أو
ق��َل��ق وف��ي َوْج��د ف��ي ال��نَّ��واس��م م��ن غ��دا ال��َغ��دي��ر م��اءِ ع��ل��ى دوٍح ظ��ل أو
ال��ح��َدق ف��ي األن��واِر م��ن��زل أن��زل��تُ��ه��ا وق��د ت��زول ال ل��ذك��رى ل��ي أه��دي��ت��ه��ا
ع��َش��ق م��ن ع��ي��ن��اِك ت��ض��م��نَ��ه��ا ب��م��ا ح��ال��ي��ٌة وال��ن��ف��ُس ب��ه��ا ص��دري ح��لَّ��ي��ُت
ن��َف��ق3 ف��ي م��ن��ه أم��ش��ي أن��ا ك��أن��م��ا غ��َرٍض إل��ى إدالٌج ال��ع��م��ُر وإن��م��ا
وال��غ��َرق ال��تِّ��ي��ه دوَن وال��ب��ح��ر ال��ب��رِّ ف��ي ه��ادي��ٌة ال��ع��م��ِر ه��ذا ك��وك��ُب وأن��ت
ُم��خ��ت��رق غ��ي��ر ف��واَف��ى ال��ُغ��ي��وب ُح��ْج��ب ُم��خ��ت��رًق��ا ج��اءَ ب��ش��ع��اٍع أَم��ددِت��ن��ي
أِف��ق ل��م م��ن��ه ب��أَنِّ��ي رض��ي��ُت ح��بٍّ��ا ف��أس��َك��رن��ي م��رت��اًح��ا ��در ال��صَّ أح��ل��ل��تُ��ه
ال��ُح��َرق ع��ل��ى ل��ل��ث��اوي م��ن��ك ن��ظ��رٍة ف��ي م��خ��ت��َص��ٌر ال��ق��ل��ب ش��ب��اب ك��لُّ وال��ح��بُّ
ي��ِق��ي ال��َغ��رام َم��وت م��ن ال��َع��واط��ف س��رُّ ن��وُره��م��ا ال��ُخ��ل��د ش��راِب ك��أس��ا ع��ي��ن��اك
ال��غ��َس��ق َج��ال��يَ��ا س��م��اءٍ ونَ��ج��م��ا ب��ح��ٍر ولُ��ْؤل��ؤت��ا َف��ج��ٍر زم��رُُّدت��ا ه��م��ا
ن��َزِق وم��ن ُرش��ٍد م��ن ق��ل��ب��َي ح��االِت ع��ل��ى م��ق��ل��ت��ي��ك أه��َوى أن��ا وإن��م��ا
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ال��رََّم��ق م��ن ش��ي��ئً��ا ب��ه ت��خ��لِّ��ي ال أن ع��ل��ى وال��ل��ح��اِظ ق��ل��ب��ي ب��ي��ن م��ا وال��ع��ه��ُد
ع��نُ��ق��ي إل��ى ِن��ي��ط��ْت أُرب��ًة م��ي��ث��اَق��ه ج��اع��ل��ًة ال��َع��ه��َد ه��ذا أح��ك��م��ِت وال��ي��وم

١٩١٩ سنة يناير ١٥

هوامش

«الَكراَفات». عىل اللَّفظة هذه أطلقوا وقد الُعقدة، األُربة (1)
والنََّدى. الَغيم إظالل والدَّجن: هل، السَّ الحاء: بفتح الَحزن (2)

مكان. إىل مخرج له األرض، يف ُحفري والنفق: الليل، أول من السري اإلدالج: (3)
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السكران

الِخيانة. فعلمتني بدأت التي أنت عليك! عار
موسيه دي

آِت ُه��و م��ا ك��لِّ ذك��َر واطَّ��رح ُم��ؤاِت ف��ال��زم��اُن ال��ل��ه��َو واص��ل
ال��ُم��ب��َه��م��ات ف��ي األيَّ��ام ُم��ب��َه��م��ات خ��ب��أتْ��ه ال��ذي ال��غ��ِد س��رُّ ذاك
َم��واِت ك��لَّ ال��نَّ��ف��ِس ف��ي تُ��ح��ي��ي ـ��ِس ��ْم��ـ ال��شَّ ش��ع��اع م��ث��ل ص��ف��راءَ واس��ق��ِن��ي��ه��ا
ال��ُم��م��ك��ن��ات ف��ي ي��ِص��ي��ر ح��ت��ى ـ��غ��ي��ِب ـْ ال�� ف��ي م��ظ��نَّ��ات��ه ِم��ن ��ع��د ال��سَّ ت��ب��َع��ث
ال��ح��يَ��اة م��ع��ن��ى َف��ه��م ف��ي اتِّ��س��اًع��ا د ل��ي��زدا ال��ج��ن��ان إل��ى ت��وِح��ي وْه��ي
ال��خ��اِط��ف��ات ��ة ب��األش��عَّ ـ��َح��ـ��اظ��ن��ا أْل��ـ ف��اخ��ت��ط��ف��ت ال��ك��ئ��وس ف��ي ص��ف��ف��ت
ُم��ن��تَ��ث��رات ال��ِخ��وان س��م��اءِ ف��ي ك��ن��ج��وٍم ُك��ئ��وُس��ه��ا وت��ب��دَّت
وال��ج��َل��وات ب��األع��َراس ك��ِل��ٌف ف��إن��ي َع��روًس��ا ت��ن��َج��ل��ي ه��اِت��ه��ا
وال��ن��َس��م��ات ب��ال��ع��ب��ي��ر ح��اف��ٌل َرب��ي��ٌع وه��ذا روض��ٍة ف��ي ن��ح��ن
اآلي��ات م��ن ل��ل��نُّ��ه��ى ـ��نَ��ه��م��ا ـْ بَ��ي�� ف��َك��م وال��س��م��اءَ األرَض ف��ان��ظ��ِر
م��رآة ف��ي ��م��اءِ ال��سَّ م��ع��ج��زاِت اج��ت��ل��ي��ن��ا ح��ت��ى ال��س��م��اء وج��ُه رقَّ
اآلِل��ه��ات ل��واح��ُظ أرس��ل��تْ��ه ب��ِض��ي��اءٍ م��ائ��ًج��ا األْف��ُق وب��دا
ال��م��ِل��ك��ات ك��َخ��ط��رة ف��ي��ه ِر ال��نُّ��و ذي��ول ت��ج��رُّ ش��م��ُس��ه خ��َط��رت
وال��وردات ��ق��ي��ق ال��شَّ ب��نَ��ث��ر ـ��ن��ا ت��ح��يِّ��ي��ـ األص��ي��ل س��اع��ُة وق��َف��ْت
األوق��اِت أط��ي��َب ي��ك��ون��ان ِم ال��ع��ا م��ن ك��ال��رَّب��ي��ِع ل��ل��ي��وم ف��ْه��ي
ال��َف��ت��اة ب��ُق��رب ك��ال��َف��ت��ى زه��رٌة ل��َدي��ه غ��ص��ٍن ك��لُّ ال��روَض ان��ُظ��ر



األول الفجر

ال��زَه��رات خ��م��رُة ال��نُّ��ور إن��م��ا َه��ن��اءً زه��ٍر ك��لَّ ال��ن��وُر س��ق��ى ق��د
ال��الع��ب��اِت ال��ن��واِس��م ف��ي الع��بً��ا ُه��ي��اًم��ا غ��ص��ٍن ك��لُّ م��ال ف��ل��ذا

∗∗∗
ك��ال��ظُّ��لُ��م��ات ال��ُه��م��وم ف��ؤادي ع��ن ألج��لُ��و ال��ض��ي��اءَ م��ث��ل اس��ق��ن��ي��ه��ا
َض��ِح��ك��ات��ي م��ازج��ْت ق��د ودُم��وع��ي ب��اٍك وق��ل��ب��َي ض��اح��ٌك إن��ن��ي
ال��َوِط��ئ��ات ث��ق��ي��ل��َة ُش��ج��ونً��ا ـ��َرى ـْ ب��ال��ذِّك�� ي��ب��ع��ث األص��ي��ل وق��َت إن

∗∗∗
زاِه��ي��ات أل��واِن��ه��ا ف��ي ُج��ُدًدا ث��ي��ابً��ا ال��ري��اُض ه��ذه ل��ب��َس��ْت
ل��ل��َغ��ان��ي��ات األَزي��اءِ ف��ي ٌة ِج��دَّ َف��ص��ٍل ك��لِّ وف��ي ِزيَّ��ه��ا ج��دَّدِت
��َم��ات ال��سِّ ك��ل ال��غ��رام ف��ي ح��وْت ق��د أُن��ث��ى ال��طَّ��ب��ي��ع��ُة ه��ذه إن��م��ا
ال��ُم��ت��َق��ن��ات ال��زخ��اِرف ك��َوْش��ي ـ��ِت ـْ ال��ن��ب�� م��ن َوش��ٍي ب��ك��ل ت��ت��ح��لَّ��ى
األَش��تَ��اِت ه��ذه ف��ي ف��ري��ٍد ـ��ِن ال��ُح��ْس��ـ ِم��ن ث��وٍب ك��لِّ ف��ي ت��ت��ه��اَدى
ال��ك��اِم��الت ال��م��ح��اس��ِن ف��ي ك��اِم��ًال ك��الٍّ ص��ار ب��َش��ك��ل��ِه ج��زءٍ ك��ل
��اف��رات ال��سَّ ال��ب��واس��م ال��ل��ي��ال��ي ِم ك��أْح��ـ��ال ب��ه��ي��ٌج ف��ي��ه م��ع��نً��ى ك��ل
ل��ل��رََّش��ف��ات ال��ِم��الح ث��غ��ُر ذَُل ـْ يُ��ب�� ك��م��ا الرت��ش��اٍف ال��م��اءَ تَ��ب��ذُل
ال��وَج��ن��ات ف��ي ��اح ال��تُّ��فَّ ل��ش��م��ي��ِم ف��َدع��ان��ا خ��دَّه��ا ال��ح��س��ُن َج َض��رَّ
وال��ق��بُ��الت ال��ِع��ن��اق ل��ذي��ِذ ـ��ِب ـْ ال��ُع��ش�� م��ن ف��راٍش ف��ي ال��ن��وُر ��ه��ا ض��مَّ
ال��لَّ��ذَّات م��ط��ارَح وه��اج��ْت ـ��ِس ـْ ال��نَّ��ف�� ف��ي ال��َوج��د ك��وام��َن ف��أث��ارْت

∗∗∗
ال��ن��َغ��م��ات م��وق��ِع ت��ت��م��ي��ُم ـ��َك��أِس ـْ ال�� ف��ُح��َم��يَّ��ا وغ��نِّ��ن��ي اس��ِق��ن��ي��ه��ا
ن��َزع��ات��ي ف��ي ال��ُج��ن��وِن ن��َزع��ات واع��ذُر ال��خ��م��َر واس��ِق��ن��ي ��ع��َر ال��شِّ َغ��نِّ��ن��ي
ال��ق��اِف��يَ��ات إل��ى ت��ن��ت��ه��ي راح��ٌة ت��ِب��َع��تْ��ه��ا رن��ًة ��ع��ر ال��شِّ ف��ي إنَّ
��ائ��ب��ات ال��صَّ ال��م��ص��ائ��َب وتُ��ن��ِس��ي َس ْ ال��ي��أ تُ��خ��م��د س��ورًة ال��خ��م��ر ف��ي إنَّ
ش��َك��ات��ي وط��اَل��ْت ب��ه��ا ص��دِري ض��اَق ألُم��وٍر ب��ي أل��مَّ ي��أٍس ربَّ
وَش��ت��اِت وُغ��رب��ة وَس��ق��اٍم وغ��راٍم وَع��ث��رٍة ش��ق��اءٍ م��ن
ال��ث��ائ��راِت ج��وان��ِح��ي وس��كِّ��ن ـ��ِر ��ْع��ـ وال��شِّ وال��َخ��م��ر ب��ال��ن��س��ي��ان داِونِ��ي
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ُرف��ات ف��وق َم��ش��ي��ُت ف��ك��أن��ي َع��ل��ي��ه��ا م��ش��ي��ُت ص��رَع��ى ف��األم��اِن��ي
ال��م��وِج��ع��ات ه��ذه ك��لُّ ِج��ُع��ن��ي تُ��و ف��م��ا ��ي ح��سِّ ف��ق��دُت ق��د ل��ي��ت��ن��ي
ال��ح��اِدث��ات ه��ذه ك��لِّ ِم��ن ت��اُع أْر ف��م��ا ع��ق��ِل��ي وَج��دت ق��د ل��ي��تَ��ن��ي
ال��ف��َل��وات ف��ي ال��وح��وش أن��ي��ُس ـ��اِس ـَّ ال��ن�� ع��ن ب��ع��ي��ٌد ل��ي��ت��ن��ي ل��ي��ت��ن��ي

∗∗∗
ب��ال��َف��َع��الت ال��ظَّ��الم وأمُّ ِن ب��ال��لَّ��و ال��نُّ��ور اب��ن��ُة إن��ه��ا ه��اِت��ه��ا
وأذَاة م��نً��ى م��ن ش��ئ��َت م��ا ك��لُّ ف��ي��ه��ا ال��ق��ل��ِب ُح��رق��ُة ال��َع��ي��ن ب��ه��ج��ُة
ب��ذَات ق��اَم األج��س��اِم ُق��ي��ود ع��ن م��س��ت��ق��لٌّ ب��ن��ف��ِس��ه روٌح ه��َي
ال��ِه��ب��ات أج��لَّ م��ن��ه��م ف��ك��انَ��ت ِس ل��ل��نَّ��ا ال��ل��ه م��الئ��ُك وه��بَ��تْ��ه��ا
ب��ال��ن��َظ��رات ال��ُع��ي��ون ك��ح��دي��ِث َح��دي��ثً��ا ��م��اء ال��سَّ ع��ن ت��روي ف��ْه��ي
َح��االت م��ن ال��زَّم��اُن ف��ي��ه��ا ـ��بَ��ع يَ��ْط��ـ ب��م��ا ن��ف��ٍس ك��لُّ ��اه ت��ت��ل��قَّ

∗∗∗
وَه��ات ه��ن��ًدا وَس��مِّ خ��م��ٍر ك��أَس ف��اْم��أل نَ��دي��م��َي ي��ا ال��س��رُّ ُف��ِض��َح
��َل��وات ال��صَّ ف��ي اإلل��ه ب��اس��ِم ُ ـ��دأ يُ��ب��ـ ك��م��ا ه��ن��َد اس��ِم ع��ل��ى واس��ق��ِن��ي��ه��ا
ب��ال��رَّاي��ات ال��ج��ي��وِش ك��َزح��ف ِن ال��َك��و ع��ل��ى ب��ال��ُغ��روب ال��ل��ي��ُل زح��َف
ِص��ف��ات أت��مِّ ف��ي ال��ل��ي��ل ف��ي ـ��ْم��ـ��ِس ��ـ ال��شَّ ل��رأي��َت إذًا ُه��ن��ا ه��ن��ًدا ل��ي��َت
ح��ي��ات��ي َك��ِره��ُت ق��د ول��ع��ي��ن��ي��ِك ُوج��ودي م��ع��نَ��ى أن��ِت ه��ن��د ي��ا آه
ال��ُغ��واة ب��ي��ن ُح��ِش��رُت َص��بٌّ ب��َك إنِّ��ي تُ��ري��دي��َن ك��م��ا ق��اط��ِع��ي��ن��ي
َم��م��ات��ي ال��زَّم��ان ع��ل��ى وت��م��نِّ��ي ت��ذُك��ري��ن��ي وال ُح��ب��ي وت��ن��اَس��ْي
أنَ��ات��ي ��ق��اءِ ال��شَّ ع��ل��ى وم��ط��ي��ٌل ف��ؤاِدي ع��ه��وَد ح��اف��ٌظ ف��أن��ا
ال��َخ��اِل��دات ال��ع��واط��ِف ابْ��َن ي��ُك ل��م إن ي��وِم��ه ف��ي ي��زوُل ح��ٍب ك��لُّ
ال��رَّاِس��خ��ات ك��ال��َق��واع��د راس��ٌخ ف��ي��ه ف��ح��بُّ��ِك دِم��ي ف��ي اب��َح��ث��ي
ب��ال��ع��اِص��ف��ات ال��زَّم��اُن ع��ل��ي��ه��ا ـ��َوى ـْ ي��ق�� ال األرض ف��ي ك��ال��ِج��ب��ال ث��اب��ٌت

∗∗∗
ال��ُوَش��اة ب��ي��ن ي��ُدور وق��وٌل َر ��ْد ال��صَّ ت��ف��ِع��م ح��وادٌث ي��وم ك��ل
��ع��اة ال��سُّ ب��ي��ن ق��اَم وال��َك��ي��د ـ��ض��اءِ ـْ وال��بَ��غ�� ال��تَّ��ن��ابُ��ذ إل��ى ودع��اٌة
ال��ُج��ن��اة غ��ي��ُر وال��ع��اِش��ق��ون ل��َك ِع��ش��ق��ي ك��ث��رُة ه��ن��ُد ي��ا ذَن��ب��ي ك��ل
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ع��َش��رات م��ن ل��ُه��ن ف��واًه��ا ـ��ي ُح��بِّ ع��ل��ى م��رَّت ��ن��ي��ن ال��سِّ ع��ش��راُت
ال��ع��َزم��ات ف��ات��َر ال��َق��ل��ِب غ��اف��َل يَ��وًم��ا أُل��َف ول��م م��رًة أخ��ْن ل��م
ال��نَّ��بَ��ات ف��وق ��ب��اح ال��صَّ ق��ط��ِر م��ث��َل ن��ف��س��ي ح��ل��ي��َة ال��غ��راَم ج��ع��ل��ُت ب��ل
ال��ح��َدق��ات ف��ي األن��وار ن��زوَل ـ��ِس ـْ ال��نَّ��ف�� م��ن ال��َغ��راَم ذل��ك ُم��ن��زًال
ال��ن��يَّ��ات ص��اِدَق ��در ال��صَّ واس��َع ح��بٍّ��ا ل��ي��َس م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ن��اِب��ذًا
األَع��ِط��ي��ات1 ل أوَّ ف��ي وف��ؤادي وف��ع��ًال ق��وًال م��ل��ك��ُت م��ا ُم��ع��ط��يً��ا
ت��ق��اة2 ب��َغ��ي��ر ال��ه��وى ُح��بَّ ف��ي��ه ��ي أض��حِّ ش��ب��ابً��ا ل��ي أنَّ ن��اس��يً��ا
ال��لِّ��َدات ب��ي��ن اش��ت��ه��رُت ح��ت��ى ـ��م��ِك ـْ اس�� غ��ي��َر ف��ي��ل��ِف��ظ َف��م��ي أع��وِّد ل��م
ِع��دات��ي م��ن أُع��دُّه ح��ب��ي َغ��ي��ر َع��ن ي��ح��دِّث��ن��ي م��ن ك��لَّ ُم��غ��ف��ًال
ك��األض��اة3 واِض��ًح��ا وال��نَّ��اس ال��ل��ه أَم��ام ال��َغ��رام ذل��ك ج��اع��ًال
ال��ه��نَ��ات ب��أَدن��ى ي��ُش��ب ل��م ط��اه��ًرا وط��ي��ٍش ب��ح��م��ق يُ��َض��ْر ل��م ع��اق��ًال
اآلف��اِت م��ن ج��َرى ف��م��اذا ِت وت��ب��اَع��ْد ن��ِس��ي��ت��ه ه��ذا ك��لُّ
َخ��َل��وات��ي ف��ي ال��َع��زاءَ ه��ذا ل��َي وأَب��ق��ي األق��ل ع��ل��ى َودِّع��ي��ن��ي
ال��رُّواة ك��الَم ك��ذِّب��ي ك��ذِّب��ي َك��الًم��ا ع��ن��ي ال��رُّواُة أَش��اع إن
ك��ِل��م��ات ف��ي ال��ج��ح��ي��م ك��لَّ إن َج��ل��يٍّ��ا تَ��ب��دو ال��بُ��ه��ت��ان ك��ل��م��اُت
ال��ِت��ف��ات ب��ع��َض ف��ي��ك م��اض��يَّ ك��لَّ وأَِع��ي��ري ب��ل��ف��ظ��ٍة راج��ع��ي��ن��ي
ال��نَّ��واة4 ن��ب��ذ ه��ن��ُد ي��ا تَ��ن��بُ��ذي��ن��ي ح��ت��ى ال��م��دارك آِف��َن أك��ن ل��م

∗∗∗
س��َك��رات��ي ف��ي أل��جُّ ودُع��ون��ي ه��ذَي��ان��ي ف��اع��ذروا س��ك��راُن أن��ا
َع��ب��رات��ي ف��َك��ف��ِك��ف��وا أب��ِك��ي أن��ا أم��انً��ا ف��ه��ات��وا روع��ٍة ف��ي أن��ا
ال��َج��َم��رات ه��ذه ن��اَر أَط��ف��ئ��وا ج��م��راٌت أض��لُ��ع��ي ب��ي��ن م��ا إنَّ

∗∗∗
ب��َف��وات آذنَ��ْت ق��د ُع��م��ري ش��م��ُس ف��َه��ِذي ُع��م��ري إل��يَّ ُردِّي إي��ِه
ح��اَج��ات��ي ب��ه��ا أق��ِض��ي ث��واٍن ـ��َض ـْ ب��ع�� ول��و ت��ردِّي ل��م إن وأع��ي��ري
وثَ��ب��ات��ي ��ت��ي وص��حَّ َع��زم��ي أي��ن َش��ب��اب��ي أي��ن ال��ُع��ص��ور ظ��الَم ي��ا
ِم��ي��ق��ات ع��ل��ى ج��َرى ق��د َق��َدٌر ده��ان��ي ح��ت��ى ج��ن��ي��ُت ذن��ٍب أي
ال��ح��َس��ن��ات ت��واُف��ر َع��ه��دي إن ذُن��وبً��ا ج��ن��ي��ُت أنِّ��ي ع��ه��دي ل��ي��س
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ح��َس��رات��ي ال��ه��َوى ع��ل��ى وأَط��ال��ْت وَم��ال��ي ح��ال��ي األح��داُث س��ل��بَ��تْ��ن��ي
ُس��ب��ات ف��ي أن��ا وه��ل ه��ن��ٌد ج��اَع األْو ل��ي أراَدت وه��ل ه��ن��ٌد أي��َن
ال��ك��اَس��ات س��اك��ُب أن��َت إن��م��ا ال ال أَم��اِم��َي؟ أرى َش��يءٍ أي
ال��ِج��ه��ات ج��م��ي��ع م��ن ب��ال��خ��ي��االِت خ��وًف��ا ال��ق��ل��َب ي��م��ألُ ال��ل��ي��ُل وق��َف
ال��طَّ��اه��رات ال��ف��وات��ِن ب��ال��ِح��س��ان وَس��ه��ًال أه��ًال ��م��اءِ ال��سَّ ن��ج��وَم ي��ا
ال��ب��اه��راِت ل��ح��اَظ��ك وُم��دِّي ِن ال��َك��و ع��ل��ى أط��لِّ��ي ال��دُّج��ى ع��ي��وَن ي��ا
ح��اِئ��رات ال��دُّج��ى ُظ��ل��م��ة ف��ي لُ��ك ب��ا ف��م��ا ح��ائ��روَن األرض ف��ي ن��ح��ن
َم��ف��ُق��ودات��ي ب��بَ��ع��ض ع��ل��ٌم ـ��َدك ِع��ن��ـ ف��َه��ل ش��يءٍ ك��لَّ ض��يَّ��ع��ُت أن��ا
ال��ن��يِّ��رات وُج��وه��ك ف��ي ن��يِّ��ٌر س��الٌم ل��ألن��ام ف��وق م��ن أن��ِت
وال��ب��َس��م��اِت ب��ال��لَّ��ح��ظ أخ��ٌت ل��ك ف��ه��ن��ٌد وع��اِت��ب��ي��ه��ا ط��ال��ِع��ي��ه��ا

∗∗∗
ِث��ق��ات��ي األن��اِم ب��ي��ن أَول��س��ت��م وح��ب��ي ي��أِس��ي ش��اءَ م��ا أَس��ِك��رون��ي
أََزَم��ات��ي وف��رِّج��وا ع��ن��ه��ا ـ��َخ��م��ر ال��ـ ب��ِل��َس��ان أذع��تُ��ه م��ا واك��تُ��م��وا

∗∗∗
ُق��ض��اة خ��ي��ُر واألي��اُم ب��ي��ن��ن��ا ط��وي��ٌل وال��زَّم��اُن ه��ن��ُد ي��ا إي��ِه
ال��ج��اِرم��ات ال��خ��واِت��ل ُج��رم ل��ك وي��ب��َق��ى ال��ص��ري��ُح ل��ِك ي��ب��دو س��وف
ُه��داة ب��غ��ي��ر ق��ام��ْت ط��ري��ٍق ف��ي وام��ِض��ي َس��ئ��م��تُ��ك إن��ن��ي اذه��ب��ي
اِم��ي��ات ال��دَّ ِج��راح��َي أُداوي ٌل م��ش��ُغ��و ف��إن��َي وام��َرح��ي اس��َرح��ي
ج��اِري��اِت ال��َه��وى ال ال��َغ��ي��ظ م��ن َح��ْت را إنَّ��ه��ا أدُم��ع��ي تُ��نَ��ه��ِن��ْه��ك ال
ال��زََّف��رات ه��ذه ف��ه��َم ودِع��ي ع��ن��ي ي��واِف��ي��ك م��ا ك��لَّ وات��رك��ي
ل��لُّ��غ��ات ُم��ف��س��ٌد وَل��ل��ه��ج��ُر ـ��دي ع��ن��ـ ف��َس��دت ك��لُّ��ه��ا ال��ن��ف��ِس ل��غ��ُة

∗∗∗
ال��طَّ��يِّ��ب��ات ك��ال��نَّ��واس��م ط��ي��بً��ا وس��الًم��ا ق��ط��ي��َع��ت��ي أب��ل��ُغ��وه��ا
��َق��وات ال��شَّ ف��ي خ��لَّ��ف��ت��ه ال��ذي ـ��َس ـْ ول��تَ��ن�� ال��ل��ه ح��م��اي��ِة ف��ي ول��ت��دْم

∗∗∗
ال��ب��َرك��ات ع��ل��ى واذَه��ب��وا ب��ال��ح��َص��ى واف��ِرُش��وه ال��ث��رى ع��ل��ى أَض��ِج��ع��ون��ي

197



األول الفجر

ي��َق��ظ��ات��ي ل��ي تُ��ع��ي��د ��ا م��مَّ ل��ل��ه وي��ا أَن��اَم ل��ك��ي وَدع��ون��ي
… … … … … …

١٩١٩ سنة أبريل

هوامش
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ُمباالة. بال للحب إيثاًرا أي: (2)

املرآة. (3)
رأيه. ضُعف الرجل: أفن (4)
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العهد

ببالك. خطرُت أني ني رسَّ لقد

الدمينة ابن

ال��َع��ه��دا ي��ن��ُق��ض م��ن ال��ن��اِس ش��ر أنَّ أَرى ألن��ن��ي ال��ق��دي��َم ال��ع��ه��َد ل��ِك ح��ف��ظ��ُت
وال��ِح��ق��دا وال��غ��ي��َظ ال��َك��ي��َد أط��ي��َع أن ع��ل��ى م��خ��يَّ��بً��ا ش��ق��يٍّ��ا أب��َق��ى أن وآث��رُت
ا َع��دَّ ب��ه��ا ال��زم��ان َض��اق ن��ل��ِت��ن��ي ب��ه��ا َم��س��اءٍَة ك��لَّ ع��دَّدُت أن��ن��ي ول��و
ال��بُ��ع��دا أط��ل��ب أُك��ن ل��م ك��أن��ي ب��ع��ي��ًدا ونَ��ب��ذَت��ي اح��ِت��ق��اًرا إغ��ف��ال��ي أَأَذك��ُر
َوْق��دا م��وق��ُده��ا ال��ن��ي��راَن يُ��ل��ِق��م ك��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ��ع��اي��اِت ب��ال��سِّ ص��دري وإي��غ��اَر
أُب��دا وال أُع��اد ال ل��ي ص��اح��ٍب ل��دى م��ش��م��ئ��زًَّة أب��دي��ِت��ه م��ا وإب��داءَ
َق��ص��دا ب��ه وُس��ؤِت إذالل��ي وق��ص��َدك َغ��ي��رت��ي ت��س��تَ��ث��ي��ري��ن غ��ي��ري وص��ح��ب��َة
أب��َدى وم��ا ُف��ؤادي أخ��َف��ى م��ا ب��َط��اه��ر وري��ب��ٍة ع��ل��يَّ إدالٍل وم��ظ��ه��َر
أج��َدى ف��م��ا ل��ي واس��ت��وف��ي��ِت��ه ال��لُّ��ؤم ع��ن ُم��ن��زٌَّه م��ن��ِك ب��ال��رَّغ��م إن��ن��ي أال
ال��رُّش��دا أف��ق��َدِك ع��ن��ك وَص��ب��ري أذاِك يَ��ن��الُ��ن��ي ال َص��اب��ر م��ن��ي وب��ال��رَّغ��م
ا م��س��ودَّ ال��خ��رائ��َب ال��ل��ي��ُل س��َك��ن ك��م��ا س��اِك��ٌن ال��ب��ؤُس ب��ه ق��ل��ٍب م��ن ال��ل��ه ل��َي
ا ص��دَّ ن��ازل��ة ك��لَّ ب��َص��م��ت��ي أص��دُّ واِج��ٌد أن��ا ب��ال��ذي ل��راٍض وإن��ي
َع��ْم��َدا أم ذل��ك ك��ان َع��ف��ًوا وس��ي��اِن أص��َل��ه ح��بُّ��ك ك��ان ع��ذابً��ا س��أن��َس��ى
َوج��دا ُم��س��ت��ش��ع��ًرا ُع��دُت م��ا أن��ن��ي أَرى وإن��م��ا وَج��دُت ق��د أن��ي وأق��س��م
َج��ْل��دا ص��اب��ًرا تَ��ك��راره��ا ع��ل��ى ف��ص��رُت ف��ع��اَل��ه��ا ال��ح��اِدث��اُت ب��ي ف��ع��ل��ْت ل��ق��د
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وال��زُّه��دا ال��ي��أَس م��ن��ُك��م��ا ن��ص��ي��ب��ي ف��ك��ان م��رًة ه��ن��ُد ي��ا ف��ي��ِك زم��ان��ي ص��ِح��ب��ُت
ال��ِع��ق��دا ت��ف��ِرط ل��م أه��واه م��ن خ��ي��ان��ُة أن��ه��ا ل��و وَح��زم��ي َع��زم��ي ع��ل��ى ل��َك��ن��ُت
ه��ن��َدا غ��ان��ي��ٍة ك��لَّ يُ��ري��ن��ي وَده��ري ب��ع��َده��ا ه��ن��ُد ي��ا ال��ع��ي��ش ��ي أرجِّ ف��ك��ي��ف

١٩١٩ سنة مايو
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شجون

د. ج. الحميم: األخ إىل

��ج��وْن وال��شُّ ال��َوس��اِوس ب��ي��ن ن��َظ��م��ت��ه��ا ال��ش��ج��وُن ه��ذي
ال��َم��ُص��ون َدم��ع��ي وم��ن ـ��غ��ال��ي ال��ـ َدم��ي م��ن ف��ي��ه��ا وب��ذل��ُت
��ئُ��ون ال��شُّ م��ن ال��ج��اري��اُت ـ��ه��ا ن��ظَّ��َم��تْ��ـ ُح��زٍن آي��اُت
ال��ُج��ن��ون م��ن ك��أَن��ه��نَّ ـ��نَّ ك��لُّ��ه��ـ ي��أٍس ن��َزع��ات
يَ��ُك��ون ق��د م��ا أو ك��ان َق��د ل��م��ا أف��ك��اٍر ب��َده��ات

∗∗∗
ال��خ��ِدي��ن إل��ى ال��خ��ِدي��ُن ي��ش��ُك��و ك��م��ا أُه��ِدي��ه��ا وإل��ي��َك
َم��ع��ي��ن م��اءٍ م��ن ق��طَّ��رَت ك��أن��م��ا ال��ص��ف��يُّ أن��َت
ال��دَّف��ي��ن ال��داءُ ب��ه ِوب��ن��ي يَ��ن��ا ب��م��ا ال��َع��ل��ي��م أن��َت
ال��ع��اَل��م��ي��ن ف��ي ل��ن��ف��ِس��ه ُد ال��ُف��ؤا اخ��ت��اَر ال��ذي أن��ت
ِح��ي��ن ك��ل ف��ي وظ��لُّ��ه ـ��ُل ال��ظ��ل��ي��ـ وإيَّ��اك وأن��ا
��ِخ��ي��ن ال��سَّ ال��دَّم��ع م��ن ف��ي��ه��ا م��ا ب��ك��لِّ ��ج��ون ال��شُّ ه��ذي
ال��ب��اِئ��س��ي��ن ع��زاءَ ل��ه��ا ـ��ك ف��ي��ـ أنَّ ت��ع��ل��م ج��اءَتْ��ك
ال��َح��زي��ن ال��َق��ل��ب م��ن ِق��َط��ٌع إنَّ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��اح��رْص
أَم��ي��ن أٍخ خ��ي��َر ال��ن��اِس ف��ي ل��ه وُك��ن أخ��اَك واع��ذر





القصيدة

للفقر! يا للعزلة يا تدق! والساعة وحدي أنا
موسيه دي

وال��ت��ظ��ل��ُم واألَس��ى َش��ك��ات��ي وزوٌر ُم ال��ت��ن��دُّ ه��ذا ال��ل��ه ل��َع��م��ر م��ح��اٌل
ويُ��ؤل��م ي��م��ضُّ م��ا أو ب��ه رم��ي��ُت أذًى وال أش��تَ��ك��ي��ه داءٌ ب��ي وم��ا
��م وأت��مِّ ب��ه��ا أع��م��ال��ي أُب��اِش��ر َس��ري��ع��ًة ش��تَّ��ى ��اع��اُت ال��سَّ ب��ي ت��م��رُّ
ف��يُ��ح��س��م ي��داَوى داءٌ ي��ن��ق��ِض��ي ك��م��ا ي��ن��َق��ض��ي ال��ع��م��ر واج��ُب إالَّ ه��مَّ وال
َم��غ��ن��م ال��س��رِّ ال��خ��ال��ص ل��ل��ف��ؤاد ب��ه��ا وإن��ه��ا َح��ي��ات��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ف��أَغ��نَ��ُم
م��غ��َرم ن��ل��ُت ب��م��ا َغ��ي��ري ع��ل��ى ول��ي��َس وُم��ت��ع��ًة َوف��ًرا ال��ل��ه ب��ح��م��د أن��اُل
ُه��م ُه��ُم ال��ذي��ن إالَّ ال��وَرى ج��م��ي��ُع وم��ا ل��ي ش��رَّ وال ش��رِّي ال��وَرى ك��ف��ي��ُت
ويُ��ك��ل��م ف��ؤادي يَ��دَم��ى أن��ا م��ا ع��ل��ى إن��م��ا ف��خ��ر وال َش��ك��وى ق��اَل��ت��ي وم��ا
ي��وَص��م ال��م��رءُ ب��ه��ا ي��وًم��ا ف��ع��ل��ٍة ع��ل��ى م��ف��تِّ��ًش��ا ال��ح��ي��اة ط��يَّ��اِت أُق��لِّ��ب
ت��ت��ردَّم1 ت��ه��ا ع��الَّ ع��ل��ى ون��ف��ٍس ط��اِه��ٌر ال��ل��ُه ي��ع��َل��م ب��ق��ل��ٍب ف��أغ��دو
ويُ��ظ��ل��م يُ��ض��يء م��ا ف��ي��ه��ا وط��ال��ع��ُت ج��م��ي��ِع��ه��ا ال��ح��ي��اة دْوراِت ُدرُت ل��ق��د
��ُم ي��ت��ق��حَّ م��ن األس��الَب ي��غ��نَ��م ب��ه��ا وإن��م��ا ل��زاًم��ا َح��ربً��ا ف��أل��ف��ي��تُ��ه��ا
ف��أس��َل��م ل��ظ��اه��ا بُ��ع��ٍد ع��ن أراِق��ب ِغ��م��اره��ا واع��ت��َزل��ُت ن��ف��س��ي ف��زوَّدُت
��م2 أت��ن��عَّ س��ادًرا ح��رٍّا ب��ن��ف��س��َي ع��ائ��ٌش ال��ن��اِس ع��ن ل��م��س��ت��غ��ٍن وإن��ي
ي��ت��رنَّ��م ش��اديً��ا وي��غ��ُدو ي��روُح راِت��ع ال��َخ��م��ائ��ل ف��ي ط��ي��ٌر ك��أن��َي
��م ت��ت��ب��سَّ َح��ص��ب��اؤه ح��وادثُ��ه م��ت��م��وًِّج��ا ج��َرى ق��د غ��دي��ٌر وع��م��ري
وأن��ُج��م ب��دٌر ال��وج��َه ف��ي��ه وي��غ��ِس��ل ��ٌة أش��عَّ وه��و ال��ش��م��ِس ث��غ��َر ي��ق��بِّ��ُل
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ي��س��لِّ��م ع��ل��ي��ه ي��أت��ي ��ب��ا ال��صَّ ن��س��ي��ُم ي��زوُره ال��رِّي��اض ال��ل��ي��ُل ع روَّ إذا
ُم��رَج��م3 وه��و ال��زَّْه��ر ح��دي��َث ع��ل��ي��ه ُم��م��ل��يً��ا وال��طِّ��ي��ب ب��ال��نَّ��ف��ِح ف��يُ��ؤنِ��س��ه
ال��ُم��ن��م��ن��م4 ال��رِّي��اض ُع��ش��ُب ق��ال��ه وم��ا م��ائ��ًال ال��غ��ص��ُن ق��ال��ه م��ا ل��ه وي��رِوي
ال��م��خ��يَّ��ُم ال��ظ��الُم ه��ذا ��ب��ه��ا ي��ح��جِّ ي��ُك��ن وإن ال��س��م��اءِ س��رَّ ويُ��ف��ه��م��ه
ت��ت��رَج��م ِس��واه��ا أخ��رى إل��ى ف��ل��ي��س��ْت ب��ي��ان��ه��ا ح��س��ُن ال��دوَح ي��ه��زُّ ل��غ��اٌت

∗∗∗
ف��يُ��ح��َط��م يَ��ذِوي ك��ال��ُع��ود ذا أن��ا ف��ه��ا ُع��زل��ت��ي ش��ع��ورَي أَب��ل��ْت ول��ك��نَّ��ن��ي
وأه��َرم أِش��ي��ب َم��ه��ل��ي ع��ل��ى ف��ص��رُت َش��ب��ي��بَ��ت��ي م��اءَ أن��َض��ب��ِت ُع��زل��ت��ي أي��ا
وأَن��ِظ��م ش��ق��اءٍ ِم��ن ب��ي م��ا ف��أن��ثُ��ر وم��ك��ت��ٌب دواٌة إالَّ ع��م��ٌل وال
ع��َرم��رم َخ��م��ي��ٌس م��ن��ه��ا ت��ح��وَّط��ن��ي وك��أن��م��ا ق��ارئً��ا ُك��ت��ب��ي وأق��ت��ل
وتُ��ع��ِج��م ل��ي أس��راره��ا ع��ن ف��تُ��ع��ِرب ب��اح��ثً��ا ال��دَّه��ِر أوُج��َه ف��ي��ه��ا أق��لِّ��ب
أت��ع��لَّ��م ج��اه��ًال ال��ل��ي��ال��ي وأُف��ِن��ي وُف��ك��اه��ًة ل��ذًَّة ح��ي��ات��ي وتُ��ف��ِن��ي
��م5 ُم��ت��ج��هِّ وذا ه��ذا ف��م��ب��ت��ه��ٌج وج��وُه��ه��ا ش��تَّ��ى األج��ي��ال ب��ي��نَ��ه��ا أرى
وت��زح��م ت��رد وك��ٍر ع��ل��ى ِن��م��ال ُص��ُف��وف��ه��م ك��أنَّ أَرس��اًال6 ي��م��رُّون
وَع��ل��َق��م أَرٌي7 وال��م��وروُد م��ن��اه��ُل ن��واط��ٌق ف��ي��ه��ا واألف��ك��اُر م��ن��اب��ُر
وت��ب��َه��م ت��س��ت��ح��ي��ُل ف��ن��اءٍ م��رام��ي وط��يَّ��ت��ي8 ي��وٍم ك��لَّ ف��ي��ه��ا أس��اِف��ر
يَ��ت��ض��رَّم ل��ًظ��ى إالَّ َص��ح��ائ��ُف��ه��ا وم��ا َم��ذب��ِح��ه��ا ف��وق ب��ق��ل��ب��ي ��ي أض��حِّ
وأَك��ِظ��م9 ي��وٍم ك��لَّ َش��ج��اه��ا أُس��ي��غ ب��َح��س��رٍة م��ن��ه��ا ال��ك��فِّ ِص��ف��َر وأخ��ُرج
أس��َح��م ون��وُرك ق��ل��ب��ي ع��َم��ى رِض��ي��ُت إن��ن��ي وم��ال��ِك م��ال��ي ف��ي��اك��تُ��ب��ي
ال��م��ه��وَّم ال��ُغ��ب��ار يُ��ف��ن��ي��ك ح��ي��ُث إل��ى وادُرج��ي س��ب��ي��ِل��ك ف��ي ف��ام��ض��ي ه��ج��رتُ��ك
وي��ن��ِق��م َج��ن��ي��ِت م��م��ا ل��ي ف��ي��ث��أُر غ��ازيً��ا ف��وَق��ك ال��ع��ثِّ ج��ي��ُش وي��ط��ل��ع

∗∗∗
درَه��ُم ال��َق��در ف��ي ب��اع م��م��ا وأث��م��ُن ب��دره��ٍم ��م��ي��َر ال��ضَّ ب��اع م��ن ال��ل��ه ل��ح��ى
ت��ع��َل��م أن��َت م��ا ال��ج��س��م ع��رُض ك��ان إذا ض��م��ي��ُره��ا إالَّ ال��م��رءِ ن��ف��ِس ِع��ْرُض وم��ا
��ُم م��ت��ج��سِّ م��ح��س��وُس��ه غ��َرٍض إل��ى واص��ًال يُ��ب��ذُل ال��ج��س��م ع��رض ف��اف��ه��م
أف��َه��م َل��س��ُت م��ا ال��ن��اِس ب��ي��ن ف��ذل��ك ض��ائ��ًع��ا يُ��ب��ذل ال��ن��ف��س ع��رض ول��ك��نَّ

∗∗∗
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أَظ��َل��م َح��ي��ات��َي ج��رَّت ب��ال��ذي ول��ي وال��ِح��ج��ا ��ي��انَ��ة ب��ال��صِّ ح��ي��ات��ي ظ��ل��م��ُت
ُم��ف��َع��م ص��درَي إن رب��ي ح��ن��انَ��ي��َك وَح��ي��رًة وُج��ه��ًدا وتَ��ع��ذي��بً��ا أَم��ن��ًع��ا
وأرَغ��م أرَض��ي س��ي��اِن وأق��َط��ُع��ه أق��لَّ��ه إالَّ ال��ش��وَط ق��َط��ع��ُت وإن��ي
وأوَج��م أخ��اُف م��ن��ه��ا رج��ع��ٌة وال م��ن��ت��ًه��ى ل��ل��ع��م��ر أَنَّ ف��ؤادي ع��زاءُ

∗∗∗
أح��لُ��م ك��ن��ُت م��ا ت��ح��ق��ي��َق ب��ه��ا رج��وُت م��رًَّة ال��ُع��م��ر ف��ي أَح��ب��ب��ُت أَن��ن��ي ع��ل��ى
ف��أُل��َه��م م��ن��ه��ا اإلل��ه��اَم ف��أس��تَ��ن��زل ب��ه��ج��ًة ت��ض��َح��ك اآلف��اَق أرى ف��ك��ن��ت
ي��ت��ألَّ��م ل��ذَّات��ه ع��ل��ى ف��ؤاٌد ��ه ي��ض��مُّ األك��ي��ِد ب��ال��َع��زم وأش��ُع��ر
��م ال��م��ت��وسِّ ن��اظ��ري ع��ل��ي��ه��ا يُ��ط��لُّ ك��أن��م��ا ال��ُوج��ود ب��أس��رار َل��ع��وبً��ا
أه��يَ��م10 أع��ك��ر ف��ال��ل��ي��ُل ع��ب��َس��ت وإن ٌر م��ن��وِّ ف��ف��ج��ٌر س��ل��م��ى اب��ت��س��َم��ْت إذا
وتَ��ع��ظُّ��م ُق��وٌة إالَّ ال��ح��بُّ وم��ا ل��َض��ع��ِف��ه��ا َس��ري��ًع��ا م��لَّ��ت ول��ك��نَّ��ه��ا
وال��َف��ُم ال��ق��ل��ُب نُ��ط��َق��ي��ه��م��ا ف��ي ت��خ��اَل��ف وأن��ه��ا ف��ي��ه��ا ��ع��ف ال��ضَّ ع��َرف��ُت ��ا ف��ل��مَّ
م��ت��ح��تِّ��م ب��ي��ن��ن��ا أم��ٌر وه��و غ��دا ألن��ه ال��َج��م��ي��ِل ال��َه��ج��ر ع��ل��ى ع��ِم��ل��ت
م��رَه��م يُ��داوي��ه ال ب��ج��رٍح ف��أُب��ُت ال��ه��َوى ف��ي ن��ف��س��َي ج��رَّب��ُت ق��د ك��ذل��ك
وأُط��َع��م وأُس��ق��ى َق��ل��ٍب ب��ال أَع��ي��ُش أن��ا ف��ه��ا ال��َغ��رام ف��ي ق��ل��ب��ي وض��يَّ��ع��ُت

∗∗∗
أق��َدم ف��ال��ج��ه��ل ال��ج��ه��َل ل��يُ��زي��ل أَت��ى ألن��ه ح��دي��ثً��ا ال��دُّن��ي��ا ف��ي ال��ع��ق��َل أَرى
ال��م��ك��رَّم ال��َع��زي��ز ف��ْه��و ��ل��ه ت��ف��ضِّ أوَّل��ي��ٍة ذا ك��ان ق��دي��ٍم وك��لُّ
إل��ي��ه��م ��ح��ي��ح ال��صَّ ال��َع��ق��ل م��ن أَح��بُّ ال��وَرى ف��ي ال��ج��ه��ال��َة أنَّ ت��َرى ل��ذاك

∗∗∗
ال��م��ت��ح��كِّ��م اآلِم��ُر وه��و ي��ق��وُدك زم��اَم��ه ال��ُف��ؤاَد أس��ل��م��َت أَن��ت إذا
يُ��ه��دم ب��ال��ع��واط��ف ب��ن��اءٍ وك��ل ��ق م��ح��قَّ غ��ي��َر اآلم��ال ل��ك وي��ب��ن��ي
ويُ��ف��َط��م يُ��س��ت��ض��اُم ط��ف��ًال وت��خ��رج ً م��ه��نَّ��أ َس��ع��ي��ًدا ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ت��دُخ��ل

∗∗∗
… … … … … … … …
ُم��ب��َرم ال��بَ��ري��ة ك��ل ع��ل��ى ق��ض��اءٌ يُ��زي��ل��ه ب��ال��رَّج��اء أُس��لَّ��ى ك��م إل��ى
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��م ت��ت��ب��سَّ ال��دُّج��ى ف��ي راٍن ك��ل إل��ى وإن��ه��ا ال��نُّ��ج��وُم وج��ه��ي ف��ي وت��ع��بَ��س
وي��دَع��م ي��ع��لُ��و األيَّ��ام ع��ل��ى وك��ان ارت��ف��اِع��ه ع��ن��د ال��ُع��م��ر َص��رح وي��ن��دكُّ
… … … … … … … …
… … … … … … … …
ال��دَّم وي��م��ت��ِزج ي��ج��ِري ب��ه َص��م��ي��ٌم ِوداده ب��ِخ��لٍّ ال��دن��ي��ا م��ن ق��ن��ع��ُت
أغ��نَ��م ال��ُع��م��ر ف��ي أص��ب��ح��ُت ال��ذي وُغ��ن��م��ي َس��ل��وًة ل��َي أِج��د ل��م إذ َس��ل��وت��ي غ��دا
أق��َوم ال��دَّه��ر ع��ل��ى ح��ص��ٌن ل��ه وإن��ي ق��ائ��ًم��ا ال��دَّه��ر ع��ل��ى ِح��ص��نً��ا ب��ه رض��ي��ُت
تُ��ق��َس��م ال��خ��ل��ق ع��ل��ى أرزاق ال��ل��ِه م��ن وإن��ه��ا َك��ف��ي��ٍل ربٍّ م��ن ال��رِّزق ه��و
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التعويذة

م��ع��ان��ي��ِك ت��ف��َه��م ل��م ال��ع��واذَل أنَّ رأَى ح��ي��ن ال��ق��ل��ُب ف��ي��ِك ارت��اب م��ا ه��ن��ُد ي��ا
أح��بُّ��وِك ك��ان��وا ب��ه ق��ل��ب��ي ع��ي��ن��اِك َف��تَ��ن��ت ال��ذي ال��نُّ��ور أب��ص��روا أن��ه��م ل��و
ف��ي��ك م��ن��ه��ُم ش��ق��اءً ح��ي��ات��ي ب��ه��ا ذه��بَ��ت غ��ي��رٌة ب��َص��دري ل��ح��زَّت إذن
م��أُف��وك1 ت��ْدري��َن ك��م��ا ب��رأٍي آب��وا وإذ ��ب��ي��َل ال��سَّ ض��لُّ��وا إذ ل��ل��ه ف��ال��ح��م��ُد
األَض��اِح��ي��ك ه��ِذي م��ن ن��ض��َح��ك ف��ن��ح��ن وه��ذَوا ه��ذَوا ��ا إمَّ ول��ه��م ل��ن��ا وم��ا
وال��ن��وك2 األغ��م��اِر ُزَم��ر ال��وَرى ب��ي��ن تَ��ف��َه��ُم��ه ل��ي��س ج��م��اٌل يُ��ع��اب ول��ن
وتَ��ح��ري��ك ت��س��ك��ي��ٍن ك��لُّ ب��ه ي��أت��ي ه��ًوى ي��ذوُب ق��ل��ٌب يَ��ف��ه��م��ه ال��ح��س��ُن
ُص��ع��ل��وك ق��ل��ُب ُدن��ي��ا ح��ال��ِة ك��لِّ ف��ي ول��ه س��يِّ��ٍد ب��م��رأى ت��راءَى م��ن ال
ي��س��ق��ي��ِك وْه��و ن��وًرا ع��ي��نَ��ي��ك ج��م��اِل م��ن ف��ؤادَي اس��ِق��ي ��ي وه��ل��مِّ دع��ي��ه��ُم
ِف��ي��ك م��ن ال��َع��ي��ش بَ��رَد وأرِش��ف��ي��ن��َي وُم��ح��ت��ج��ٍب ب��َم��ش��ه��وٍد وم��تِّ��ع��ي��ن��ي
ال��دِّي��ك ص��ي��ح��ُة ف��ج��ًرا ��َر ت��ؤخِّ ف��ل��ن َف��ع��ل��وا وم��ا ق��ال��وا ب��م��ا ت��ب��ال��ي وال

∗∗∗
ُزه��َرُه ال��ظ��الُم، ي��ه��َوى ك��م��ا أه��واِك أن��ا
ن��ث��رُه ال��ن��ظ��اُم، أب��دي ق��د ال��ح��س��ُن ف��ي��ِك وه��ي
ب��درُه ال��تَّ��م��ام، ي��ج��ل��و ك��م��ا ال��وج��ه ف��َج��ال

∗∗∗
ورُدُه ت��ح��لَّ��ى، ق��د َج��م��ًرا ال��خ��دَّ أل��ِث��م��ي��ن��ي



األول الفجر

بَ��ردُه ، ي��تَ��م��الَّ ث��غ��ًرا وأِن��ي��ل��ي��ن��َي
َع��ه��دُه ت��ولَّ��ى، ق��د وص��ًال ل��َي وأَع��ي��دي

∗∗∗
بَ��س��م��ٌة ال��وَرى، ف��ي ت��يَّ��م��تْ��ه ق��د َم��ن أن��ا
ش��ي��م��ٌة تُ��س��ت��را، ل��ن ل��ي ال��ُح��بِّ ف��ي وأن��ا
ق��س��م��ٌة أَرى، ف��ي��م��ا إن��ه��ا أش��ك��و ل��س��ُت

∗∗∗
أع��ه��ُد ف��م��ا، ال��ل��ُه ي��رح��م��ِك ف��ارح��ِم��ي
تَ��ش��ه��ُد م��ث��َل��م��ا، وَغ��رام��ي ب��خ��ًال ب��ك
أرص��ُد ف��ي��ه��م��ا، وَس��ع��دي ع��ي��ن��اِك ل��ي

∗∗∗
ي��ع��ق��ُل ِح��ي��ن، ب��ع��َد ل��ك��ن ال��م��رءُ ي��ج��نُّ ق��د
ي��ف��ع��ُل ال��ُج��ن��ون، رغ��َم ال��ذي م��ا ي��دِري وه��و
ت��ن��ق��ُل ُش��ج��ون، أح��ادي��ُث َع��ن��ه وب��ذا

∗∗∗
أَص��اب��وك ق��د َح��س��ود ع��ي��ِن ب��ك��لِّ إن��ه��م ��اد ال��ح��سَّ أع��يُ��ن م��ن ُح��رس��ِت
يَ��ف��دي��ك وه��و ع��م��ري ُح��س��ن��ك ب��بَ��ع��ض يَ��ف��ي أراه ال ل��ك��ْن ُع��م��رَي ي��ف��ِدي��ك
تَ��ح��م��ي��ك وْه��ي ع��لِّ��ق��ي��ه��ا ت��ع��وي��ذًة أُص��يِّ��ره َق��ل��ب��ي ف��ذا ت��خ��اف��ي ف��ال
َم��ع��ان��ي��ك ت��ف��َه��ْم ل��م ف��ي��ِك ع��واذل��ي إذْ ال��َع��واذُل ق��ال ب��م��ا ت��ب��اِل��ي وال

١٩١٩ سنة يوليو

هوامش

مكذوب. (1)
الحمق. (2)
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مة املكرَّ

ال��رُّج��وِع أََم��ل ب��ال ت��ق��اَط��ع��ن��ا ألَنَّ��ا يُ��ص��اف��ي��ن��ا ال ع��ت��ابُ��ِك
ُم��ذي��ع ذك��ر وال أَس��ٍف ب��ال ع��ن��ي ��ب��ر ال��صَّ ك��لَّ ص��ب��رِت وك��ن��ِت
��ري��ع ب��ال��صَّ ت��ب��ال��ي ل��م رأي��ت��ِك ل��ِك��ن األح��داُث ص��َرع��تْ��ن��َي ل��ق��د
ال��َم��ن��ي��ع ك��ال��ِح��ص��ن َص��ار ف��ق��ل��ب��ي ُع��ق��اب م��ن أَم��ن��ع ص��ار وق��ل��ب��ِك
ب��ال��ق��ن��وع ق��ي��اًم��ا ال��ب��اِدي أن��ا إذ أَض��ع��ِت��ن��ي ف��أن��ِت ال أَض��ع��ت��ِك
ال��َف��ِظ��ي��ع ال��َه��ج��ر َح��ق��ي��ق��ة ب��ل��وُت ل��م��ا ع��ل��ي��ِك أِس��ف��ُت أَن��ي ع��ل��ى
ب��ال��ُخ��ض��وع َخ��ل��ي��ًق��ا ت��ظ��نِّ��ي��ن��ي تُ��ب��ال��ي ل��م َض��الل��ِك ع��ل��ى ودم��ِت
��ن��ي��ع ال��صَّ م��ب��ادأَة ل��ه ي��ق��اُل ش��ي��ئً��ا أَب��دي��ِت ل��و خ��ض��ع��ُت ل��ك��ن��ُت
ال��رُّك��وع ع��ل��ى ُط��ب��ع��ُت م��ا وإن��ي ذل��ي غ��ي��َر ك��ب��ري��اؤِك ل��ِك أَبَ��ْت
ال��رف��ي��ع ال��َق��ْدر رب��ة ل��ن��ف��س��ِك ُك��ف��ًؤا ف��ي��ك ن��ف��س��ي ب��ع��ي��ن وك��ن��ُت
��ل��وع ال��ضُّ م��ن ال��ف��ؤاد ب��م��ن��زل��ِة م��ن��ي ك��ن��ِت ألن��ِك ف��خ��ٌر وال
��ري��ع ال��سَّ ال��ف��ان��ي ش��ب��اب��َي وم��لءَ ال��َم��واض��ي أح��الم��ي م��لءَ ح��ب��ب��ت��ِك
ال��رَّب��ي��ع أزاه��ي��ُر ذَب��ل��ت ك��م��ا ت��ولَّ��ى وق��د ال��ش��ب��اُب ��ف��ن��ي ف��أسَّ
ال��َوس��ي��ع َص��دري ع��ل��ى ُم��ض��اي��ق��ًة ��ت ل��جَّ ال��ه��ج��ر ف��ي ُغ��ص��ًة وخ��لَّ��ى
��م��وع ال��شُّ ك��ِإط��ف��اء وأح��الِم��ي ع��اِط��ف��ات��ي ال��ل��ي��ال��ي ف��أط��ف��أَِت
َرض��ي��ع ط��ف��ٍل م��ن أق��لَّ ف��ص��ار وي��أًس��ا أًس��ى ال��ف��ؤاد وأَرَض��َع��ِت
ال��رَّج��ي��ع غ��ِده ف��ي ي��ل��ق��اَك ب��أن رج��اءٌ وال ي��ن��اَم أن ت��ع��وَّد
ال��َم��روع ��م��ت ب��ال��صَّ األيَّ��ام ع��ل��ى ويَ��م��ش��ي ُغ��ُف��ًال ع��ي��َش��ه ي��ب��اِش��ر
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ك��ال��َخ��ل��ي��ع ف��يَ��ض��َح��ك وأَب��ِك��ي��ه ف��يَ��ب��ك��ي س��ب��ٍب ب��ال أُض��اِح��ُك��ه
َس��م��ي��ع أو راءٍ غ��ي��ر ش��ت��ي��تً��ا ب��اٍد وه��و ويَ��س��َم��ُع ال��دن��ي��ا ي��َرى
ال��َودي��ع1 ال��ح��َم��ل َه��ْدأة ُ وي��ه��دأ َح��رونً��ا ِط��ْرًف��ا ل��ل��وَرى وي��ش��م��س
��ج��ي��ع ل��ل��ضَّ ال��ُم��ض��اج��ع ُم��الزم��َة تَ��ش��كٍّ ب��ال ��ق��اءُ ال��شَّ ف��الزَم��ه
… … … … … …

∗∗∗
ال��م��ض��ي��ع ال��ُع��م��ر ع��ن ِع��وٌض وال َح��ي��اة ه��ذي م��ا ه��ن��ُد ي��ا ف��ال
ك��ال��ُم��ط��ي��ع ع��اٍص وُربَّ ع��ل��ي��ِك ي��غ��ري ال��ِح��ق��د َع��ص��ي��ُت ق��د وإن��ي
َش��ف��ي��ع ب��ال ال��زَّم��ان ف��ي ح��ي��ات��ِك يُ��ش��ِق��ي م��ن��ك ان��ت��ق��اًم��ا أَأَتَّ��ب��ع
ال��َج��م��ي��ِع َرغ��م ع��ل��ى م��ك��رَّم��ٌة ال��تَّ��ج��اف��ي م��ع ف��أَن��ِت ال ول��ك��ن
��ط��وع ال��سُّ ��اج وهَّ ال��ش��م��س ك��نُ��ور َس��ع��ًدا وُح��ب��ي��ِت ف��اذه��ب��ي س��م��اًح��ا

١٩١٩ سنة أغسطس ٢

هوامش

به ونعتوا الخيل، من الَكريم الطاء: بَكرس والطِّرف ظهره، منع الفرُس: شمس (1)
ًة. خاصَّ منها الذكور
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وْل��ه��اِن ل��ع��اش��ٍق ال��م��ص��ي��ف ف��ي��ِك ط��يِّ��ٌب اِإلس��َك��ن��َدِريَّ��ِة أَش��واِط��ئَ
ك��ال��نِّ��ي��ران ال��َق��ي��ُظ ف��ي��ه��ا ُش��بَّ إذ ال��لَّ��ظ��ى م��ح��رَق��ة إل��ي��ك ال��ب��ي��وَت ه��َج��ر
ال��َف��ي��ن��ان ظ��لِّ��ك ف��ي م��ت��ق��يِّ��ًال وغ��راَم��ه ُح��بَّ��ه ي��ح��ِم��ل وأت��اِك
ع��ان��ي ب��ِك وال��ٌه ال��َم��راب��ع دوَن إن��ن��ي ال��َم��راب��ع دوَن َم��رب��ع��ي ي��ا
ال��ثَّ��ان��ي وأَن��ت ِع��ن��دي ٌل أَوَّ ه��و وإِن��م��ا ال��ب��ع��ي��َد َوط��ن��ي أَن��َس��ي��تَ��ن��ي
أَوط��ان��ي م��ن أح��بُّ ال��َح��ب��ي��ب وط��ُن وإِن��ن��ي ال��ح��ب��ي��ُب ف��ي��ك ل��ك��ن��م��ا
ل��ِإلخ��وان اإلخ��واِن ك��ش��ك��اي��ة ش��اك��يً��ا وح��دَي ف��ي��ك ل��ي ج��ل��س��ٍة ك��م
ال��َج��ف��ن��اِن ُح ي��ت��ق��رَّ ب��ه َدم��ع ي��ن��تَ��ه��ي ح��ت��ى ال��طِّ��ف��ل ب��ك��اءَ أب��ك��ي
األَح��زان ن��ه��اي��ُة ف��ت��ل��ك ن��ض��بَ��ْت ف��إن ��ك��َرى ال��شَّ ع��ي��ونَ��ه ال��َح��زي��ِن ُج��ه��َد
ب��ال��ح��َدث��ان إل��ي��ه ال��ق��ض��اءُ ن��ِش��ط إن ال��ق��ل��ُب اس��ت��ف��اَد م��ا أج��َم��ل وال��ص��ب��ُر
األَْزم��ان وَغ��ض��ب��ة ال��ق��ض��اءِ ِح��ق��ُد ودونَ��ه يُ��ف��ي��د م��اذا ل��ك��نَّ��ه

∗∗∗
وأَم��ان م��س��رٍَّة أل��ي��ُف َص��دٌر ك��أَنَّ��ه األَدي��م َم��ب��ُس��وط ال��بَ��ح��ر
ال��ِم��رن��ان ال��م��وَج��ع ��داِت ك��ت��ن��هُّ ل��ط��ي��َف��ٌة ال��َم��ه��بِّ ل��يِّ��ن��ُة وال��رِّي��ُح
ُدخ��ان م��ث��ل ل��ه��نَّ ال��غ��ي��وُم ه��ذي م��ج��ام��ًرا ��م��اء ال��سَّ ف��ي تُ��ض��رم وال��ش��م��ُس
ال��ِع��ق��ي��ان م��ن ل��ج��ًج��ا ص��يَّ��رن��ه��ا ��ًة أش��عَّ ال��ِب��ح��ار لُ��َج��ج إل��ى ب��ع��ث��ْت
ان��ي ال��دَّ ال��َق��ري��ب ف��ي وال��الن��ه��اي��ة َس��م��ائ��ه��ا ب��ع��ي��ِد ف��ي ال��الن��ه��اي��ة
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ال��ب��ح��راِن ت��م��اَرج ال��ق��ص��يِّ أُف��ق ال��ـ وف��ي م��اءٍ وم��ن ج��َل��ٍد م��ن ب��ح��ران

∗∗∗
َج��ن��ان وَوح��َي ه��ًدى ه��ب��وَط ش��ِه��َدت ك��أن��ه��ا ال��ج��الُل ي��أخ��ذُه��ا ال��ع��ي��ُن
ال��خ��َف��ق��ان دائ��م ��ك َك��ه��مِّ ق��ل��ب��ي ��َع��ت ت��دفَّ ف��ي��َك واألم��واُج ب��ح��ُر ي��ا
َرح��ب��ان ب��األَس��ى وص��دُرك َص��دري وإن��م��ا ل��جَّ أَس��اي م��ث��ُل وأَس��اك

∗∗∗
ال��ِغ��زالن وم��س��َرُح ال��غ��راِم م��س��َرى إن��ه��ا ال��طَّ��وي��ل��ة َش��واط��ئُ��ك ه��ذي
ُج��م��ان ِع��ق��د م��ث��ل ُم��تَ��س��ل��س��الت ُص��ف��وف��ه��ا ال��م��ص��ي��ِف خ��ي��َم ب��ه��ا ن��ص��ب��وا
ال��ع��ي��ن��اِن ُح��س��ن��ه��ا ت��ج��لِّ��َي ف��رأَت ث��ي��ابَ��ه��ا ُس��ع��اُد ب��إح��َداه��ا ن��زع��ْت
ال��َف��تَّ��ان ج��م��اِل��ه��ا ب��ي��اَض ل��ب��س��ْت وإن��م��ا اإلَِه��اب ع��اري��َة وأت��تْ��َك
وال��ِخ��الن ��ح��ِب ال��صَّ ب��ي��ن ال��م��اءِ ف��ي وت��الع��بَ��ْت ب��ن��ف��ِس��ه��ا إل��ي��َك ورم��ْت
ال��م��اءاِن ي��ت��م��اَزِج ول��م ُج��ِم��َع��ا وُم��ل��وح��ًة م��الح��ًة ثَ��مَّ آَن م��ا
ران��ي م��ي��اِه��ك ع��ل��ى ال��ُوج��وه ن��ج��م أط��ل��َع��ْت ق��د ق��ري��ب��ًة ��م��اء ال��سَّ أن��َت
َج��ن��ان ك��لِّ زه��َر ُم��غ��ي��ًرا زه��ًرا أب��َدع��ت ق��د َج��ن��يَّ��ة ال��رِّي��اض أن��َت
ب��اط��ِم��ئْ��ن��ان ف��ي��ك ولِ��ع��بً��ا ض��ِح��ًك��ا ثَ��رث��ارة إن��ه��ا ط��ي��وُرك ه��ذي
األَوث��ان ِع��ب��ادة ب��ه��نَّ ��ْت ص��حَّ ه��ي��اك��ٌل ج��س��وم��ه��نَّ ال��واق��ف��اُت
األَب��دان ن��واع��ُم أع��ط��اُف��ه��نَّ م��يَّ��اَس��ة ب��ط��ي��ئ��ة وال��م��اش��ي��اُت
دوان��ي ُق��ط��وف��ه��نَّ ال��رِّي��اِض م��ث��ل زواه��ًرا ��خ��ور ال��صُّ ع��ل��ى وال��ج��اِل��س��اُت
��ان وال��رُّمَّ ال��ت��ف��اح أط��اِي��ُب ـ��نَّ ث��م��اُره��ـ ال��رِّم��ال ع��ل��ى ال��َح��ي��اة ش��َج��ر
واِإلت��ق��ان ال��تَّ��ص��ري��ِف ب��ِدي��ع��ة ـ��نَّ ـُ ح��َرك��اتُ��ه�� رش��ي��ق��ًة ��اب��ح��ات وال��سَّ
وال��َم��رج��ان ال��دُّر ك��ن��وَز ف��اق��ْت ج��واه��ًرا َح��وي��ت وق��د ال��غ��ن��يُّ أن��ت
واإلِح��س��ان ب��ال��ُح��س��ن م��ش��م��ول��ٌة إن��ه��ا ال��ج��م��ي��ل��ة ع��رائ��ُس��ك ه��ذي
��ك��ران ب��ال��سَّ ال��َك��اس ح��م��يَّ��ا ل��ع��ب��ْت م��ث��َل��م��ا م��ي��اِه��ك ف��ي م��ت��الع��ب��ات
ال��ه��تَّ��ان ال��َع��ارض غ��بَّ ك��ال��زَّه��ر ل��ؤل��ًؤا م��ك��ل��الٍت م��ن��ِك ي��خ��ُرج��َن
َغ��وان��ي ألن��ه��نَّ ال��ج��م��اَل زاَن م��ا ك��لِّ م��ن ع��واط��ٌل ل��ك��ن��ه��نَّ
أََخ��وان إنَّ��ن��ا وق��ل��ب��ك ق��ل��ب��ي ب��رُج��ه��ا ش��م��ًس��ا س��ع��اد ف��ي��ك وتُ��ض��يء
وال��لَّ��َم��ع��ان ال��ن��ور ف��ي��ُض وال��ِج��س��م ذه��ب��ي��ٍة أش��ع��ٍة ف��ي��ُض ��ع��ر ال��شِّ
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ال��ق��َم��ران ي��ت��واَج��ُه وق��د ُس��ع��دى ف��واج��َه��ْت ال��َم��غ��ي��ب إل��ى ذك��اء ن��زل��ْت
ال��ِم��ي��زان ف��ي ت��م��ي��ل ال��م��س��اءِ ش��م��ُس وَه��ذه ي��تَ��ن��اَظ��ران ه��م��ا ف��إذا
ق��ان��ي أح��م��ر األُف��ق ِس��ت��ار أرخ��ْت بُ��ع��ده��ا م��ن ف��اخ��ت��َف��ْت ح��ي��اءً ذاب��ْت
وال��ِول��دان ال��ُح��ور ب��ي��ن ال��ُخ��ل��د ف��ي م��َش��ى َم��َل��ٌك ك��أن��ه��ا س��ع��اد وم��ض��ْت

∗∗∗
اِإلل��ف��ان ي��تَ��س��اي��ر ك��م��ا ِس��رن��ا ل��و ض��رَّ م��ا وَم��ِن��يَّ��ت��ي ُم��نْ��يَ��ت��ي ي��ا
م��َل��ك��ان ك��أن��ن��ا م��ت��ه��اِديَ��ي��ن ب��أن��اِم��ل أن��ام��ًال م��ت��ش��اب��َك��ي��ن
ُغ��ص��ن��ان ك��أن��ن��ا م��ت��خ��اِص��َري��ن ب��ل��ح��اظ��ن��ا غ��راَم��ن��ا م��ت��س��اِق��يَ��ي��ن
ب��ال��نِّ��س��ي��ان أَح��ق وال��ع��اَل��م��ون ب��ه��ا وم��ا ال��ع��اَل��م��ي��ن م��ت��ن��اِس��يَ��ي��ن

∗∗∗
األَك��وان ف��ي ي��ن��ب��ثُّ أذي��اَل��ه م��ج��رًِّرا ال��م��س��اءُ ج��اءَ ق��د ب��ح��ُر ي��ا
ال��ُم��ت��وان��ي ج ال��م��ت��ف��رِّ ي��ت��ريَّ��ُث م��ث��َل��م��ا ال��ُه��وي��ن��ا ي��م��ش��ون وال��ن��اُس
واألَل��وان األزي��اءِ م��ت��ب��اي��ُن ك��لُّ��ه��م وول��ٌد وُش��بَّ��ان ِش��ي��ٌب
وال��ِف��ت��ي��ان ال��ف��تَ��ي��ات أوُج��ِه ف��ي س��ع��ادًة ال��ح��ي��اُة ت��رُس��م��ه وال��ِب��ش��ر
األَغ��ص��ان ن��واع��َم ال��ن��س��ي��ُم ه��زَّ م��ث��ل��م��ا ��ب��ي��ب��ِة ال��شَّ م��َرُح وي��ه��زُّه��م
األَْف��ن��ان ف��ي األط��ي��اُر ت��ت��ن��اَف��ر ك��م��ا ب��ي��ن��ه��ُم ��ب��ي��ان ال��صِّ ي��ت��ن��اَف��ر
ال��َج��ذالن ��ُة وخ��فَّ ��ع��ي��د ال��سَّ أَْم��ُن ُق��ل��وِب��ه��م م��لءُ ال��دُّر ك��نَ��ث��ر ُول��ٌد
وأم��ان��ي رغ��ائ��ٌب ��ق��اءَ ال��شَّ إن أم��ن��ي��ٌة وال ل��ه��ُم رغ��ب��ة ال
��ب��ي��ان ال��صِّ س��ع��ادة ك��لُّ ال��لَّ��ه��و ف��ي وإن��م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ��ا ع��مَّ الُه��وَن
… … … … … …
ال��َح��ي��ران ن��ظ��رَة ي��ن��ُظ��ر األْف��ق ف��ي ب��اس��ًم��ا أش��رَق ال��نَّ��ج��م م��ا إذا ح��ت��ى
ب��ال��ِه��ج��ران َرم��وك ال��ل��ق��اءِ ب��ع��ِد وم��ن م��ن��ازلِ��ه��م إل��ى ال��ج��م��ي��ُع ق��َف��ل

∗∗∗
وت��دان��ي وت��ب��اُع��ٍد ب��ت��ع��اُرٍف داِئ��م ه��مٌّ ال��ع��م��ر إنَّ ب��ح��ُر ي��ا
ال��ظَّ��ْم��آن غ��لَّ��َة ت��ن��َق��ع ه��ي��ه��ات ق��ط��رٌة ع��م��ٍر وك��ل ال��زم��ان أن��ِت
اإلِن��س��ان ع��واِط��ف روَّاُده��نَّ ٍة م��م��تَ��دَّ ش��واط��ٍئ م��ث��ُل وال��ن��ف��ُس
ال��طُّ��غ��ي��ان وم��ن��بَ��ع ال��َق��رار َم��رَس��ى إن��ه��ا ��ِح��ي��ق��ُة ال��سَّ ��تُ��ك ل��جَّ وال��ق��ل��ب
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األول الفجر

وَم��ع��ان��ي ج��واذٌب إل��ي��ِك ف��ل��ه��ا ُوج��وده��ا رم��ُز وأن��ِت ال��ح��ي��اُة أم��ا
ف��ان��ي ش��يءٍ ك��لُّ وم��ث��لُ��ك ف��اٍن م��ث��ل��ه��ا ف��إن��َك وان��ُق��ص ِزد ب��ح��ُر ي��ا

١٩١٩ سنة أغسطس و٥ ٣
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الغيور حرية

ن… إىل:

األَزرق األُُف��ق ن��وِر غ��ْزل م��ن ِف��ي��ه��م��ا وم��ا ع��ي��ن��ي��ِك وح��قُّ
ُم��ب��رق ُم��ظ��ل��ٍم يَ��راع ن��وُر ق��وَس��يْ��ه��م��ا اخ��ت��طَّ وح��اِج��بَ��ي��ك
ال��ُم��ن��َش��ق ال��ه��َوى ع��ط��ر ��م م��ن��سِّ َش��ك��لُ��ه م��ب��ت��دَع وم��ارٍن1
ال��نَّ��ِق��ي ��ب��وح ال��صَّ ال��َوج��ه ف��ي ـ��ف��اِح ال��تُّ��ـ ح��م��رَة ��ت��ا اش��ت��فَّ ووج��ن��تَ��ي��ك
ال��َم��ف��ِرق ع��ل��ى ال��تَّ��اج يَ��ن��َع��ِق��د ك��م��ا ت��اًج��ا ال��م��رف��وع وَش��ع��رِك
ال��َم��ش��رق ف��ي ��م��س ال��شَّ ن��وُر ي��ط��َف��ح ك��م��ا ن��وًرا ال��ط��اف��ح ووج��ُه��ِك
يُ��س��بَ��ق ول��م يُ��ع��َرْف ل��م ل��ل��ُح��س��ن َق��ال��ٍب ف��ي ال��ُم��ف��رغ وِج��ي��دك
ال��ُم��م��ِل��ق ال��ن��اظ��ر ك��ن��ُز ن��ه��داِن زانَ��ه ق��د ال��َع��اج��يِّ وَص��درك
ال��زن��ب��ق ُغ��ُص��ُن ل��ي��نً��ا ي��ع��َط��ف ك��م��ا ِل��ي��نً��ا ال��َم��ع��ُط��وف وخ��ص��رك
األرَش��ق ال��ُغ��ُص��ُن ُح��س��ن ي��ت��مُّ ب��ه ج��الًال ال��رَّاب��ي وردف��ك
ال��ُم��ط��ل��ق ُح��س��ن��ك م��ع��ان��ي ل��ه��ا ل��طَّ��ف��ت وم��ا ال��رِّي��م ول��ف��ت��ِة
أتَّ��ق��ي أو ال��َع��ي��ش أوال��ي ب��ه��ا ُم��ه��ج��ٌة ل��ي ل��ي��َس ح��ت��ى أه��واِك
ت��ع��َش��ق ول��م ح��بٍّ��ا ت��خ��ت��م��ْر ل��م َدم��ي م��ن ق��ط��رٌة ب��ِج��س��م��ي وال
يُ��خ��َل��ق ل��م غ��ي��ُرك ك��أن��م��ا أَرى َم��ن ف��ي غ��ي��َرك أرى وال
تَ��ِق��ي م��ن��ه ال��ح��بِّ ف��ي رق��ي��ٌة ال س��ح��ُره��ا ال��ت��ي ال��ع��ي��ِن ف��ت��ن��َة ي��ا
ُم��ش��رق ب��اس��ٍم ن��وٍر ص��ف��اءُ ح��س��نُ��ه��ا ال��ت��ي ال��َع��ي��ش وب��ه��ج��ة
أس��ت��ِق��ي ال��َه��وى ف��ي َح��ي��ات��ي م��ن��ه م��اُؤه��ا ال��ت��ي ال��ُح��ب وش��رع��ة



األول الفجر

ال��ُم��ح��َرق ال��ظَّ��ام��ئ ف��ؤادي ي��رِوي ن��وُره ال��ذي ال��ُع��م��ر وك��وَك��ب
ي��ع��بَ��ق ل��م ال��ُح��بِّ نَ��ش��ر ل��غ��ي��ر ن��ش��ُره��ا ال��ت��ي األُن��س وروض��ة
أن��ت��ِق��ي ال��ذي ��ع��َد ال��سَّ ل��ي ي��س��ُك��ب ب��رُده��ا ال��ت��ي ال��َق��ل��ب وراح��ة
ال��ُم��ن��َف��ق ��ائ��ع ال��ضَّ ع��م��ري غ��اي��ُة ت��ح��ق��ي��ُق��ه��ا ل��ل��رُّوح وم��ن��ي��ًة
بَ��ق��ي ق��د م��ا راح م��ا ع��ل��ى دلَّ ب��ه رس��ٍم غ��ي��ُر م��ن��ي ي��ب��َق ل��م
ي��خ��ف��ق ول��م ال��ع��ال��ي ل��وائ��َي ي��ق��ت��ح��ْم ل��م ال��ُح��ب غ��م��ار أيَّ
ي��ص��دق ل��م ل��َي ق��وٍل أيُّ ب��ل أُح��ِي��ه ل��م ف��ي��ِك ل��ي��ٍل أيُّ ب��ل
ي��خ��ِف��ِق ل��م ف��ي��ك س��ع��ٍي أيُّ ب��ل أح��تَ��م��ْل ل��م م��ن��ك ب��ؤٍس أيُّ ب��ل
ت��ل��تَ��ق��ي ك��لُّ��ه��ا ال��رَّزاي��ا ف��ي��ه إن��ه ال��ه��َوى ف��ي َق��ل��ب��ي ك��ذاك
ُم��وثِ��ِق ظ��اف��ر ح��بٍّ أس��ي��ُر أن��ه ِس��وى ذن��ٍب م��ا ل��غ��ي��ِر
ف��ارُف��ق��ي ب��ه ت��ح��كَّ��م��ِت وق��د ُم��ج��اف��اِت��ه ف��ي تُ��غ��ال��ي ف��ال
َل��ِق��ي ق��د م��ا ُح��بِّ��ِك م��ن يَ��ك��ف��ي��ه إن��ه ب��ال��رِّض��ى وع��اِم��ل��ي��ه
تُ��ع��ِت��ق��ي ف��ال إخ��الص��ي خ��ب��رِت وَق��د ع��ب��ًدا زل��ُت م��ا وإن��ن��ي

∗∗∗
… … … … … …
ال��م��ح��نَ��ِق ال��َك��اِظ��م ف��ؤادي م��وُت أنَّ��ه��ا تُ��ش��ع��رن��ي غ��ي��رٌة ب��ي
ي��غ��َرق ول��م ي��ن��ُج ل��م ـ��غ��ري��ُق ال��ـ بَ��ح��ِره��ا ف��ي ق��ل��ب��َي ك��أن��م��ا
ال��ُم��ط��بَ��ق َص��درَي ف��ي ��ٌة وُغ��صَّ َدم��ي ف��ي ج��اري��ٌة م��رارٌة
ي��ش��تَ��ق ل��م ل��َي ح��ب��ي��ٍب إل��ى وثَّ��اب��ة ال��نَّ��ف��س ف��ي ون��زع��ٌة
أف��رق ل��م ال��َغ��ي��رة ِس��وى وم��ن خ��انَ��ن��ي إن��ه َع��زم��ي ف��ق��دُت
ال��م��ش��ِف��ق ��اب��ر ال��صَّ ث��واءَ أث��وي ول��ك��نَّ��ن��ي ال��ي��أُس ب��ي ي��ل��جُّ
ال��ُم��ط��رق ال��ع��اِب��س وب��ال��م��ح��يَّ��ا ب��ه وأغ��ُدو ب��ال��بُ��ؤس أروُح
ال��ُم��ق��ل��ق ال��م��زِع��ج غ��ي��َر تُ��ف��ي��د ال ��ك��اي��ات ف��ال��شِّ أش��ك��و ول��س��ُت

١٩١٩ سنة سبتمرب ٢١

هوامش

القصبة. عن وفضل األنف من الن ما (1)
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هند

ُم��ؤتَ��ِل��ف��ات ال��ُح��ب ف��ي ول��ك��نَّ��ه��ا ُم��خ��ت��ل��ف��اُت ال��َق��ل��ب ه��ذا َع��واط��ف
َش��ت��ات ف��ي��ك ه��ن��ُد ي��ا ل��ه��ا ف��ل��ي��َس ال��وَرى ف��ي ال��َم��ذاه��ب ش��ت��ى ب��رَزت إذا
ال��ظُّ��ل��م��ات ت��ه��ُرب م��ن��ه ال��َف��ج��ر س��ن��ا ك��أن��ه ال��وض��يءُ ال��وج��ُه ��ُده��ا يُ��وحِّ
م��تَّ��ِف��ق��ات ال��َخ��ل��ق ن��ف��وُس ع��ل��ي��ه أن��ه ال��خ��ل��ُق ال��ه��وى ف��ي إالَّ ت��ب��اي��ن
ُم��ن��َف��رع��ات ال��َك��ون ف��ي أَش��ع��ت��ه��ا ح��ول��ه��ا وال��ن��اُس ��م��ُس ال��شَّ إالَّ ه��و وم��ا

∗∗∗
ال��نَّ��ِض��رات أزه��اُره��ا ال��َه��وى م��ع��ان��ي م��س��ت��ق��لَّ��ة روض��ٌة ح��ب��ي إن أال
ال��نَّ��َف��ح��ات ب��ه��ا ت��س��ري ال��ُم��ن��ى وه��نَّ َع��واط��ف��ي أق��وُل م��ا ش��ذاه��ا وإنَّ
واألَثَ��الت األغ��ص��اُن ب��ه��ا ف��تُ��رَوى َدِم��ي م��ن وت��َش��رب َدم��ع��ي م��ن وت��ش��َرب
ال��ثَّ��َم��رات تُ��ع��ق��ُد ال م��ت��ى ف��ح��ت��ى وخ��م��ي��ل��ٌة زه��رٌة ي��وٍم ك��لِّ وف��ي
ال��نَّ��غ��م��ات ت��ل��ُك��م األم��ان��ي ف��إنَّ س��ع��ادًة ال��طُّ��ي��وُر ت��ل��ك أَش��ادي��ٌة
ع��ب��رات ن��اَره تُ��ب��رِّد ل��م ج��ًوى ش��ج��ونَ��ه أَث��ار ُح��زنً��ا ه��تَ��ف��ت ب��ل��ى
وال��زََّف��رات األَش��ج��اُن وت��زِدح��َم ال��بُ��ك��ا يَ��ع��ِص��َي أن ال��ُح��زن ف��ي م��ا وأَق��تَ��ُل
ال��خ��َف��ق��ات ت��ذَه��ب ب��َق��ل��ب��ي ت��ك��اُد ع��اَدن��ي ال��ذِّك��ر إذا وُح��بِّ��ي��ه��ا ب��ه��ن��ٍد
ب��رَك��ات س��اع��اتُ��ن��ا ب��ه ول��ه��ٍو ب��ت��ج��اُور أن��ُس��ن��ا ح��ف��ي��ًال وك��ن��ا
س��ِرق��ات ك��لُّ��ه��ا ُح��بٍّ أح��ادي��َث ل��ح��ُظ��ن��ا يُ��س��اِرق ت��واَق��ْف��ن��ا م��ا إذا
ُه��داة ال��ع��اَل��م��ي��ن وأنَّ َض��َل��ل��ن��ا أنَّ��ن��ا ن��ح��َس��ب م��ذع��وَريْ��ن ون��ل��ب��ث
أم��اتُ��وا ال��ص��واَب يُ��ح��ي��وا ب��أن ت��ولُّ��وا وك��لَّ��م��ا ُم��ف��ِس��دون إالَّ ال��ن��اُس وم��ا



األول الفجر

ال��ُخ��ُط��وات ب��ه ُح��ب��ي ع��ل��ى ت��ن��مُّ واف��يً��ا ه��ن��ُد ي��ا َواف��ي��ُت م��وع��ٍد وك��م
ال��لَّ��َه��ف��ات ال��ن��اظ��ر ق��ل��َب وت��م��ألُ َل��ه��ف��ًة ال��َج��وان��ح م��لءَ ت��الِق��ي��ن��ن��ي
َف��ت��اة إل��ي��ه ت��م��ِش��ي ف��تً��ى ن��م��رُّ ل��ذا ت��رُق��ب��ن��ا ال��ن��اَس أن وت��نَ��س��ي��ن
ال��غ��َف��الت ��ب��ى ال��صِّ أم��ان��يَّ ت��ح��لِّ��ي وإن��م��ا غ��اف��َل��ي��ِن ال��ُه��وي��ن��ا ن��س��ي��ُر
وال��نُّ��زه��ات ال��ب��ي��ُض ال��ق��ص��وُر وت��ل��ك ح��بَّ��ن��ا ال��م��س��ال��ُك ت��ل��ك َش��ِه��دْت وك��م
«ال��ع��َرب��ات» ظ��لَّ��ه��ا ع��ل��ي��ه ت��م��دُّ ض��اح��ٌك ال��ُم��ب��ارك ال��ن��ي��ل م��ن وج��اٍر
ال��ظَّ��بَ��ي��ات ت��رُك��ض ع��ل��ي��ه َس��راٌب ك��أن��ه راِك��ض��اٍت ل��دي��ه ت��خ��فُّ
ال��ع��َج��الت ب��ه��ا ط��اَرْت وق��د غ��راًم��ا ف��ؤاُدن��ا ط��ار ب��إح��داه��نَّ ون��ح��ن
َف��الة وال��ه��واءُ ت��ج��ِري األرُض ه��ي وه��ذه ال��َف��ض��اء ف��ي ف��ك��أَنَّ��ا ج��رْت
ُح��ُظ��وات ب��ه��ا ُدن��ي��ا ل��ي وح��ب��ِك َس��ع��ي��دٌة ف��ي��ه��ا أن��ِت دن��ي��ا وح��بِّ��َي
َش��ك��اة ت��زوَل ك��ي��م��ا ف��أش��َك��ي��ِت��ن��ي م��ح��بَّ��ت��ي وه��و ال��ب��ثَّ إل��ي��ِك ش��ك��وُت
ُش��بُ��ه��ات وال ف��ؤادان��ا وذاَب َص��ب��اب��ًة اتَّ��ح��دن��ا ح��ت��ى وأدنَ��ي��ِت��ن��ي
ُم��ن��تَ��ث��رات األن��داءُ وأل��ف��اُظ��ِك س��م��ائ��ه غ��ب ال��رَّوض ك��نَ��ش��ر ح��دي��ٌث
ال��نَّ��َظ��رات ت��ف��َع��ل م��م��ا ف��ل��لَّ��ه ص��ب��اب��ًة ِه��م��ُت ع��ي��ن��اِك ن��ظ��رْت إذا
ال��رََّش��ف��ات ه��ذه َح��ي��ات��ي ت��ط��ي��ُل وإن��ن��ي ال��ح��ي��اَة ف��ي��ِك م��ن وأرش��ُف
َح��ي��اة ف��ي��ه ت��ج��ِر ل��م ل��و ال��ع��اُج ه��و ل��يِّ��نً��ا ِذراُع��ِك ِك��تْ��ف��ي ع��ل��ى ويُ��ث��ن��ى
ال��بَ��َس��م��ات ثَ��غ��رك م��ن وت��س��َح��ُرن��ي َط��ه��ارًة ال��َح��ي��اءُ خ��دَّي��ك ي��ض��رِّج
ال��نَّ��َس��م��ات َش��ع��رِك ف��ي ع��ب��ثَ��ْت إذا ُم��ن��ِع��ًش��ا ال��َع��رف ن��ادَر ِط��ي��بً��ا ت��ف��وح��ي��ن
َس��َك��رات ن��ش��ِره َغ��وال��ي م��ن وب��ي وأن��ثَ��ن��ي ع��ل��يَّ اس��ت��رخ��ى م��ا ف��أل��ث��ُم
َح��َس��رات غ��ٍد ف��ي ل��ل��تَّ��الق��ي ب��ه وال��ح��َش��ا نَ��رج��ع ث��م ك��نَّ��ا ك��ذل��ك
… … … … … … … …
… … … … … … … …
ن��َك��ب��ات ك��لُّ��ه��ا دن��ي��ا ح��وادُث وب��اغ��تَ��ْت ال��زم��اُن ال��ع��ه��َد ذل��ك ط��وى
ال��ي��َق��ظ��ات ال��دُّج��ى أَح��الَم ُد ت��ب��دِّ وه��ك��ذا ه��ن��اك َش��يءٌ ي��ُك��ن ل��م ك��أَْن
ُخ��ف��اُت وف��يَّ وأُن��ادي��ه��ا م��ض��ْت ال��ت��ي أَرى ل��ع��لِّ��ي أي��ام��ي أط��اِوُل
ال��َع��ثَ��رات ب��ع��دك ت��م��ادْت ف��ف��ي��ن��ا وان��ُظ��ري ت��ع��وِدي��ن ال ��ا أح��قٍّ أج��ي��ب��ي
ال��ح��َس��ن��ات ل��ِك ق��ل��ْت وإن أن��ل��ِت وإن��م��ا تُ��س��ي��ئ��ي ال ب��ل أح��س��ن��ي أال
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ال��رََّغ��ب��ات ت��ن��َق��ِض ��ا ول��مَّ م��ررِت ف��ق��د أج��َره واغ��نَ��م��ي َص��ن��ي��ًع��ا ��ي أت��مِّ
… … … … … … … …
ُرف��ات ال��َم��م��ات ب��ع��د َح��ِي��يَ��ْت وم��ا َزوال��ه ب��ع��د ال��ع��م��ر رج��وُع م��ح��اٌل
وال��ح��َس��رات ال��ب��ؤُس وف��ي��َم وف��ي��َم م��ض��ى ق��د وال��ح��بُّ ال��ع��ي��ُش إالَم إالَم

١٩١٩ سنة أكتوبر
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ثوباملخمل

ن… إىل:

ن��ض��ي��را ُغ��ص��نً��ا ق��دُّك ت��م��اي��ل ِع��ن��دم��ا خ��اط��رًة ف��دي��ت��ِك
َح��ري��را ت��ردَّى ال��ح��ري��ر ف��ك��اَن َم��خ��م��ًال ُم��رت��ديً��ا وأُق��ب��ل
ُم��ن��ي��را ب��دًرا ُم��ح��ي��اك ع��ل��ي��ه��ا أط��لَّ ق��د ُظ��ل��م��ة ف��ي ك��أن��ِك
نُ��ورا يَ��ف��ي��ض��ان ال��ج��م��ال َس��م��اءِ ف��ي ��ع��د ل��ل��سَّ ن��ج��م��ان وع��ي��ن��اك
َع��ب��ي��را ك��مٌّ َض��مَّ ك��م��ا ُه��ي��اًم��ا ال��رداءُ ه��ذا ق��واَم��ِك ي��ض��مُّ
َغ��ي��ورا م��ن��ه ص��رُت ق��د ب��ذِل��ك وإن��ي يَ��ض��مُّ م��م��ا ول��ل��ه
َع��ذي��را يَ��ك��ون م��ن ال��وَرى وخ��ي��ُر يَ��غ��ار ص��بٍّ ي��أَس ف��اع��ذري أالَّ
بَ��ص��ي��را َط��رًف��ا ي��ض��لِّ��ل ِس��ح��ر ِر ال��َح��ري��ـ ذاك َج ت��م��وُّ ك��أَنَّ
ال��ثُّ��ُغ��ورا ال��ب��َس��م��اُت َزان��ِت ك��م��ا ب��ري��ٍق م��ن ب��ه م��ا زانَ��ه وق��د
ُم��س��تَ��ع��ي��را ��ن��ا ال��سَّ ب��ع��ُض م��ن��ِك غ��َدا إنَّ��م��ا ل��ه ذاك وه��ي��ه��اَت
ُظ��ه��ورا وأج��َل��ى ص��ف��اءً أزه��ى ِك ف��نُ��وُر نَ��س��ًج��ا ت��ك��اثَ��ف وم��ه��م��ا
��ف��ورا ال��سُّ ي��أب��ى ال��َغ��م��ائ��م وراءَ ث��اٍو وال��ب��دُر ال��ل��ي��ُل وَه��ج ك��م��ا

∗∗∗
ُظ��ه��ورا َس��ن��اك ي��ج��ُل ف��أل��ِق��ي��ه ال��رب��ي��ُع وه��ذا ال��ش��ت��اءُ ت��ولَّ��ى
ُح��ورا وي��ف��َض��ح ُوْل��ًدا ي��ْف��ت��ن ـ��ِه م��ع��ان��ي��ـ أق��لُّ َج��م��اًال ويُ��ب��رْز
يَ��ط��ي��را أن ال��ه��َوى ب��ُح��ك��م ـ��ف��ؤاُد ال��ـ ي��ك��اَد ح��ت��ى ب��ال��لُّ��بِّ وي��أخ��ذُ
بَ��ش��ي��را أت��اه ال��رَّب��ي��ع م��ا إذا ال��ري��اِض ك��م ي��ف��ت��ح ك��ذاك



األول الفجر

ال��طُّ��ي��ورا ويُ��غ��ري ال��ُغ��ص��ون بَ��ي��ن ُر وي��ن��وِّ ��ذا ال��شَّ ِط��ي��ب ف��ي��ن��ف��ح
وُس��رورا ُم��نً��ى ال��ح��ي��اة وأن��ت ال��رب��ي��ُع وأن��ِت ال��ري��اض وأن��ِت
َش��ك��ورا ف��أَُك��ون ب��ه ش��م��ات��ي ي��ص��حَّ ح��ت��ى واْط��ِوي��ه أَزي��ِل��ي��ه
غ��ي��ورا وأع��وُد ِس��ي��رت��ه ُد ي��ع��و ع��ام ب��ع��د ول��ك��نَّ��ه

١٩٢٠ سنة أبريل ٥
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الكهرمان عقد

وان��ع��َق��دا ال��نَّ��ه��دي��ن إل��ى ت��دلَّ��ى ع��ق��ًدا الب��س��ًة ال��ص��دَر ب��ال��َك��ه��رم��ان ح��لَّ��ي��ِت
أَب��دا ُم��ص��ف��رٌَّة ل��ذا ف��ْه��ي إل��ي��ِك ط��اِم��ح��ًة األل��ح��اُظ ح��بَّ��اِت��ِه أَغ��اَر
ن��َق��دا م��ن َع��ي��ن ف��ي واض��ٌح وف��ض��لُ��ه��ا ش��اِح��ب��ٌة غ��ب��راءُ أن��ه��ا ض��اَره��ا م��ا
ال��ح��َس��دا ي��س��تُ��ر َج��م��ي��ل ووج��ٍه َش��ه��ًم��ا ص��اح��ب��ُه ك��ان دم��ي��ٍم وج��ٍه وربَّ
َس��ِع��دا ب��ه َص��دٍر ع��ل��ى ي��داِك ب��ه ع��بَ��ثَ��ْت إذا ُم��رت��اًح��ا ال��ِع��ق��د أس��ع��َد م��ا
َص��َددا َس��ي��ره��ا ف��ي ُم��رس��ل��ًة خ��ط��اِك ف��تُ��ق��ِل��ُق��ه آنً��ا ُم��ط��رق��ًة ت��م��ِش��ي��ن
ك��َم��دا ه��ادئً��ا ت��راءَى وق��ف��ِت ف��إن ط��َربً��ا َوج��ِده م��ن خ��اف��ًق��ا يَ��ن��ي ف��ال
ُم��تَّ��ِئ��دا ال��لَّ��م��س ف��ي ُم��ح��ت��ش��ًم��ا نَ��ه��َدي��ك ��ِس��ه ت��ل��مُّ ف��ي آٍس ت��ل��طُّ��ُف ل��ه
ُوج��دا ل��ل��َه��وى ح��ي��اٍة وك��ن��زا ح��س��ٍن ون��اِدرت��ا ف��نٍّ رائ��ع��ت��ا ن��ه��داك
َج��م��دا ق��د ��در ال��صَّ ف��وَق وال��نُّ��ور ع��ل��ي��ِك أُن��زَل��ت��ا األَن��وار م��ن وآي��ت��اِن
ُم��ب��تَ��ِع��دا ال��ل��ي��ل إل��ي��ه ي��م��دُّ ج��رٌم غ��بَّ��َره ال��نَّ��ج��م م��ث��ل ال��ِع��ق��ُد ع��ل��ي��ه��م��ا
األَم��دا ن��وِره ب��تَ��دان��ي م��ط��اِل��بً��ا وم��َض��ى ش��اح��بً��ا ل��ك��ْن ي��ب��ُرق ف��ظ��لَّ
ُه��دى يَ��ع��رف��ون ال م��َض��وا ث��م ع��ي��نَ��ي��ك ع��ِش��ق��وا أص��ح��ابُ��ه��ا ال��ت��ي ال��ُق��ل��وب رم��ُز
ال��َم��يَ��دا َق��دِّك م��ن ع��اِش��ق��ٌة ت��ري��ِن ك��م��ا ف��ه��ي ت��ن��َف��كُّ ال ب��ِك ت��ع��لَّ��ق��ت
ُم��ن��ف��ردا ال��ِع��ق��د ه��ذا ف��ري��دَة ق��ل��ب��ي ت��َرْي ال��َع��ج��ي��ب ال��ِع��ق��َد ذل��ك ت��ب��يَّ��ن��ي
ج��َل��دا ل��ه أب��َق��ى م��ا ج��ف��اُؤك ل��ك��ْن ب��ه ِم��زاج ال ص��رًف��ا ال��ح��بَّ أح��بُّ��ك
ش��ِه��دا أو غ��اَب إن ويُ��م��ت��ع��ه ش��يءٌ ل��يُ��ؤلِ��َم��ه ِح��سٌّ ف��ال ح��يٍّ��ا ف��م��اَت
رَدى ُم��س��ت��ب��ي��ُح ي��وٍم ك��لِّ وف��ي ا ودٍّ وم��دَّك��ٌر ع��ه��ًدا ح��اف��ٌظ ل��ك��نَّ��ه



األول الفجر

وال��ج��َس��دا ال��رُّوَح يُ��ض��ن��ي ال��ُع��م��ر ف��ي وال��ي��أُس م��ت��َرع��ًة ب��ال��ي��أس ِش��رع��ًة ووارٌد
ُع��ق��دا ق��د ال��ِع��ق��د ه��ذا م��ث��ل وودُّه م��ض��ط��ربً��ا ال��ع��ق��د ك��َه��ذا ي��زاُل وال

١٩٢٠ سنة أبريل
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بؤس

َ يُ��رَق��أ أن ال��َع��ي��ن ف��ي ول��ل��دَّم��ع َ ي��ه��َدأ أن ل��ل��ق��ل��ب آن أم��ا
َ يَ��ب��رأ أن ��در ال��صَّ ف��ي اء ول��ل��دَّ ي��س��ت��ري��َح أن ال��ُع��م��ر ف��ي ول��ل��ِج��س��م
َ تُ��ط��ف��أ أن ال��َق��ل��ب ف��ي ول��ل��نَّ��ار ت��س��ت��ق��رَّ أن ال��َوج��د ف��ي ول��ل��نَّ��ف��ِس
أُن��ش��ئَ��ا ل��ه ق��ص��ي��ٌر وع��م��ٌر َط��وي��ٌل ع��ذاٌب وف��ي��َم ع��الَم
َ ه��يَّ��أ وم��ا أع��دَّ ق��د وم��ا ح��بَ��ان��ي ق��د ب��م��ا ال��زَّم��اَن م��ِل��ل��ُت
ُم��رت��أَى ل��ه��ا وت��ك��وُن ـ��َه��ى ـُّ ال��ن�� تُ��ط��ِم��ُع ل��ك��نَّ��ه��ا أَك��اذي��ب
ُم��س��تَ��ْم��ِرئَ��ا األك��اذي��َب ف��ي��رَع��ى ُم��س��تَ��ق��ريً��ا ال��َع��ق��ُل وي��أَل��ف��ه��ا
أُرِج��ئ��ا ش��ارف��تُ��ه أن��ا إذا وم��ي��ع��اُده ش��ف��اءً ��ي أرجِّ
َ يُ��رف��أ َل��ن َق ت��خ��رَّ م��ا إذا ول��ِك��ن ك��ث��وٍب ال��ش��ب��اَب وإنَّ
َ يَ��ص��دأ أَن ب��دَّ ف��ال َض��رٌب ـ��ُه ي��ث��لِّ��م��ـ ل��م إذا س��ي��ٌف ال��ع��زم ه��و
َم��وِط��ئ��ا ��َه��ى ال��سُّ ل��نَ��ع��ل��ي رِض��ي��ُت ل��َم��ا ُع��ل��وٍّا َط��ل��ب��ْت ان��ي ل��َو
َ أَه��نَ��أ ب��ل ل��ل��َق��ل��ب أْروَح ـ��ِش ال��ـ��ع��ي��ـ ف��ي ال��ق��ن��اَع��َة رأي��ُت ول��ك��ْن
ُخ��بِّ��ئَ��ا غ��َرض ع��ن أف��تِّ��ُش ـْ��ـ��ُت وُرح�� وذاك ه��ِذي ف��ض��يَّ��ع��ُت
ج��زِّئَ��ا أم أَأُج��م��َل َس��واءً ال��َق��ري��ُب إالَّ ال��ن��ف��ِس غ��َرُض وم��ا
… َوآ آنً��ا ال��ح��ت��ف وي��وِرُده��ا ف��يَ��وًم��ا ي��وًم��ا ال��ح��رَب ي��ن��اِص��بُ��ه��ا
َ ت��ج��رأ ب��أَن إالَّ ال��ُع��م��ر ف��ي ـ��ُب ـُ ت��ط��ل�� أن��َت م��ا نَ��ي��ِل ف��ي ال��س��رُّ وم��ا
رأَى م��م��ا ال��ل��ي��ُل ف��ِزع وق��د أَرى م��م��ا ال��لَّ��ي��ِل إل��ى ف��ِزع��ُت
َ أَض��وأ ل��َي ال��دَّي��اج��َي رأي��ُت اِج��ي��اُت ال��دَّ أض��َوتْ��ن��َي أن��ا إذا



األول الفجر

َ َم��ل��َج��أ ل��ه ال��ظَّ��الُم ي��ك��وُن ط��ري��ٌد م��ث��ِل��ي ال��ب��ري��ة وأش��َق��ى
ن��أَى م��ا وُم��دن��ي��ة ـ��َح��ي��اِة ال��ـ أم��ان��ي ال��زَّم��ان ف��ي أَراج��ع��ٌة
َ أَظ��َم��أ َش��اربَ��ه ي��غ��اِدر ال��ش��راِب ب��ع��َض إنَّ دن��ا وه��بْ��ه
َ يُ��ق��رأ ل��ن اس��ُم��ك َل��ك��نَّ��م��ا ـ��ِك اس��ِم��ـ م��ن ح��رٌف ال��ك��ون ذا ربَّ أي��ا
َ تُ��ف��َق��أ أن ال��نُّ��ور م��ن ل��َك��ادْت رأْت ل��و ُم��ق��ٍل ع��ل��ى ت��ع��اَم��ى
تَ��دَرأ أن ال��ق��ل��ب ع��ن أراَدْت ل��ك��نَّ��ه��ا ال��ع��ي��ُن ت��زِغ ول��م
ُم��خ��ِط��ئ��ا ُع��م��ِره ف��ي ُع��دَّ وال ذن��بً��ا ج��رَّ م��ا ال��ن��وُر ب��ه��ر وم��ن
أَرب��أ أَن ب��نَ��ف��س��َي ل��ي وَم��ن تَ��ض��لَّ أَن ع��ن ب��نَ��ف��ِس��َي َرب��أُت
م��ب��ط��ئَ��ا يُ��رى س��ري��ًع��ا ف��ن��اءً ح��اٍل أيِّ ع��ل��ى ع��م��ري وأح��بَ��ب��ُت
َ األَس��وأ األح��س��ن يُ��رى وب��ؤًس��ا راَح��ت��ي يُ��ن��اِزُع��ن��ي ��ا وه��مٍّ
ُم��ب��ِرئ��ا ف��أَس��ل��م��تُ��ه��ا َح��ي��ات��ي ف��ي ال��ح��وادُث ��دتْ��ن��ي زهَّ ل��ق��د
ُم��س��تَ��ه��ِزئ��ا ده��ُر ي��ا َص��ِح��ب��تُ��َك ألَن��ي أَس��ي��ًف��ا ي��وًم��ا أل��َف ول��م
َ أَب��دأ ال��ذي إالَّ ه��و إْن ـ��َد ال��ُم��ع��ي��ـ أَن ال��ص��م��َت وأل��َزم��ن��ي

١٩٢٠ سنة أبريل ٢١
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واألمل الوردة

ال��َح��ادث��اْت ب��ي��ن يَ��ن��بُ��ُت أم��ًال أَش��واِك��ه��ا ف��ي ال��وردُة تُ��ش��ِب��ه
ال��ح��اِض��ُن ال��تُّ��راُب وي��غ��ذِّي��ه ال��نَّ��دى ف��يَ��س��ق��ي��ه ال��ك��مُّ يُ��ع��ق��د
ال��نَّ��َس��م��اْت ع��ن��ه األَوض��اَر تُ��ب��ع��د ك��َم��ا ن��وًرا ��َح��ى ال��ضُّ ويُ��وال��ي��ه
ف��ات��ُن َخ��دٌّ ال��رَّوض م��ح��يَّ��ا ف��ي ب��دا ال��ك��مُّ ف��تَّ��ح م��ا ف��إذا

∗∗∗
ال��نَّ��َك��ب��اْت ف��ي��ه��ا ت��ش��ت��دَّ أَن ب��ع��د أَم��ٌل ي��ب��ُدو ال��ن��ف��س ف��ي ه��َك��ذا
ال��واِه��ُن ��ع��ي��ُف ال��ضَّ ي��ق��َوى وب��ه دائ��بً��ا ب��لُ��ط��ٍف ال��ه��مَّ ي��ط��ُرُد
ال��ظُّ��ل��م��اْت ي��ج��لُ��و ث��م ي��ن��ُم��و ث��م ن��وُره ي��ب��دو ال��َف��ج��ر َخ��ي��ِط م��ث��ل
آِم��ُن س��اٍج ف��ال��ق��ل��ُب راح��ٍة م��ن ��ب��ح ال��صُّ ف��ي وم��ا ال��ص��ب��ُح ف��إذا

∗∗∗
ال��ِغ��ن��ا ال��طَّ��ي��ر ع��ل��ى يُ��م��ل��ي ب��اس��ًم��ا روض��ت��ه ف��ي ال��ورُد وي��َظ��لُّ
األَع��يُ��ن��ا ي��ق��رُّ ل��ونً��ا ب��ِه��ٌج ش��ك��ل��ه ه��مٍّ ك��لَّ ويُ��َس��رِّي
ُف��ِق��دا م��ن��ه ث��م ُط��ه��ًرا ك��ان ش��ذًا ال��َق��ل��ب إل��ى ي��وِح��ي ط��اه��ر

∗∗∗
وَق��َل��ق اض��ط��راٌب يُ��دان��ي��ه��ا ال راَح��ِت��ه��ا ف��ي ال��نَّ��ف��ُس وك��ذاك
��ب��ق ال��سَّ ي��وم ب��ه ل��ل��ُم��ب��اه��اة ال ال��َخ��ي��ر ل��ِف��ع��ل ال��خ��ي��ر ت��ف��ع��ُل
ال��َم��دى ط��اَل وإن ب��اٍق أرٌج ك��لُّ��ه��ا ب��َس��م��اٍت وت��وال��ي

١٩٢٠ سنة مايو ٣





والغصن الطائر

قلبي. بالغصن ومشبه

زهري البهاء

ُم��ب��ت��ِدع��ا األل��ح��ان ف��ي راح َش��دا إذا وَق��ع��ا ق��د ال��روض ف��ي ُغ��ُص��ٍن ع��ل��ى ط��ي��ٌر
ف��ال��تَ��م��ع��ا ال��م��اءِ ف��وق ال��ن��وُر َج ت��م��وَّ ك��م��ا ال��نَّ��اس��م��ات ف��ي ص��وتَ��ه م��م��وًِّج��ا
ُم��خ��تَ��رع��ا ب��اإلن��ش��اد ال��ل��ي��َل ويُ��ب��ِع��د ُم��ب��ت��ك��ًرا ب��اإلن��ش��اِد ال��ف��ج��َر ي��ق��رِّب
اج��تَ��م��ع��ا ع��ن��ده وش��ك��ًال َل��ونً��ا ال��نَّ��ف��س ف��ي أوق��َع��ه��ا ال��ك��ون ب��َه��ج��اِت م��ن أع��ي��َر
ُم��ف��ت��ِرع��ا ال��َخ��ض��راءَ أوراَق��ه ي��ح��بُ��وه ج��ذَل ف��ي ان��ف��كَّ م��ا َس��ع��ده م��ن وال��ُغ��ص��ُن
ُم��ص��َط��ن��ع��ا ال��غ��رِّ ال��ثَّ��َم��راِت ويُ��خ��ِرج يُ��ورده ال��م��اءِ ل��ُدن��وِّ وي��ل��تَ��وي
خ��َض��ع��ا ف��م��ا ح��بٍّ��ا ل��ه ال��ُخ��ض��وَع أب��َدى وإذا ب��ه ُم��رت��اًح��ا ال��طَّ��ي��ر وي��ح��ِم��ل
ش��َف��ع��ا ل��م��ن ُغ��رٌم وال ب��ذاَك ه��ذا ص��اح��بُ��ه ن��ال ق��د ب��م��ا س��ع��ي��ٌد ك��لٌّ
ج��زع��ا أوراِق��ه ف��ي ال��ُغ��ص��َن وخ��لَّ��ف ف��م��َض��ى زه��رًة ي��وًم��ا ال��ط��ي��ُر رأَى ل��ك��ْن
ف��زع��ا ي��أِس��ه ف��ي ُم��وج��ًس��ا ي��زْل ول��م ن��ض��رتَ��ُه ال��غ��ص��ن ح��س��راُت ف��أذب��َل��ْت
رَج��ع��ا ف��م��ا ولَّ��ى ل��ه َح��ب��ي��ٍب ع��ل��ى ق��ات��لُ��ه ش��كَّ ال غ��ٍد ف��ي وي��أُس��ه
َس��ِم��ع��ا وال ش��ي��ئً��ا أَح��ٌد رأى وم��ا أَح��ٍد إل��ى ي��ش��ُك��و ال ال��ص��م��َت والزَم

١٩٢٠ سنة مايو ٣





املوعد

ن��ق��ص��ف��ا ل��ك��ي ي��وًم��ا م��ق��ص��ف ف��ي ن��ل��تَ��ق��ي ب��أن ت��واع��ْدن��ا ن��ح��ن
ل��ل��َوف��ا م��ظ��ه��ًرا اع��ِت��ذاًرا ع��ن��ه��ا أرس��َل��ْت وال ه��ن��د أت��ْت ف��م��ا

∗∗∗
زاه��يَ��ة زاه��رٍة روض��ٍة ف��ي ن��ل��ت��ق��ي ب��أن ت��واع��دن��ا ث��م
ن��اس��يَ��ة أن��ه��ا اع��ت��ذاًرا ع��ن��ه��ا أرس��َل��ت وال ه��ن��ٌد أت��ْت ف��م��ا

∗∗∗
ال��َم��س��اء ع��ن��د ��اط��ِئ ال��شَّ ع��ل��ى ي��وًم��ا ن��ل��تَ��ق��ي ب��أن ت��واَع��ْدن��ا ث��م
ل��ل��َج��ف��اء ن��اف��يً��ا اع��ت��ذاًرا ع��ن��ه��ا أرَس��َل��ْت وال ه��ن��د أت��ْت ف��م��ا

∗∗∗
تُ��ش��ف��ِق ول��م ت��ح��ِف��ل ول��م ه��ن��ٌد أَع��تَ��ب��ت وال ت��ع��اتَ��بْ��ن��ا ف��م��ا
نَ��ل��تَ��ِق ول��م ت��واَع��ْدن��ا ن��ح��ُن ق��ب��ِل��ه��ا وم��ن ت��ق��اَط��ْع��ن��ا ث��م

١٩٢٠ سنة مايو ٤





الفؤاد

م��راُد ف��ي��ِك ل��ه ي��وًم��ا ان��ق��َض��ى م��ا ُف��ؤاُد ال��بُ��ؤس ع��ل��ى َج��ن��ب��يِّ ب��ي��ن
أُذاُد ع��ن��ِك وأن��ا َوْج��ًدا ذُب��ُت ال��ِب��ع��اُد ط��ال م��ا ه��ن��ُد ي��ا وإذا

ف��ؤاُد ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن

∗∗∗
أَم��ْل يُ��دن��ي��ه م��ن��ك ح��ي��ٍن ك��لَّ ي��زْل ل��م ف��ؤاٌد ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن
ف��ه��ْل ال��ُع��م��َر أش��ق��ي��ِت��ه ق��د أن��ِت ووج��ل اح��ت��راٌم يُ��ق��ِص��ي��ه ث��م

ُف��ؤاُد؟ َج��ن��ب��ِي��ك ب��ي��ن

∗∗∗
��َق��م��ا وال��سَّ األَس��ى إالَّ زادن��ي ف��م��ا الَم ق��د ف��ي��ِك وص��دي��ٌق
أم��ا الَم ال��ذي ذاَك َس��ائ��ًال ال��لُّ��وَّم��ا ع��ص��ي��ُت ه��ن��ُد ي��ا أن��ا

ف��ؤاُد؟ ج��ن��ب��ي��ه ب��ي��ن

∗∗∗
َدن��ا أو ي��وًم��ا ال��م��ح��ب��وُب ن��أَى إن وَع��ن��ا ه��مٌّ ال��ُح��ب ف��ي م��ا ك��لُّ
ف��أَن��ا رف��ًق��ا ِه��ن��ُد ي��ا إن��م��ا ال��م��ن��ى ف��ي��ِك أُِط��ع ل��م ذا ف��ع��ل��ى

ف��ؤاُد ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن

١٩٢٠ سنة مايو ١٢





إيضاح

َش��ق��اءَ الٍق َش��كَّ ال أَن��ي ال��َه��ْج��ر ف��ي ح��ِس��بْ��ِت
ال��ِك��ب��ري��اءَ أَل��ب��س��تُ��ه ول��ِك��ن ل��ِق��ي��ُت ن��ع��م
األَع��داءَ أُش��م��ت ال ح��ت��ى س��أَْص��ِب��ر إن��ي

∗∗∗
رِق��ي��َق��ا ب��اٍق ش��كَّ ال أَن��ي ال��َه��ج��ر ف��ي َح��س��ب��ِت
َوثِ��ي��ق��ا ق��ي��ًدا ف��َك��ك��ُت ول��ِك��ن ب��ق��ي��ُت ن��ع��م
َط��ِل��ي��ق��ا َع��ب��ًدا ف��ص��رُت أس��ي��ًرا ح��رٍّا ك��ن��ُت ق��د

∗∗∗
لُ��بِّ��ي ف��اق��ُد ش��كَّ ال أَن��ي ال��َه��ج��ِر ف��ي ح��ِس��ب��ِت
وربِّ��ي َع��ق��ل��ي وج��ْدُت ول��ِك��ْن ف��ق��دُت ن��َع��م
َق��ل��ب��ي َم��اَت وم��ا ق��ل��ب��ي إالَّ أَم��ل��ُك ك��ن��ُت م��ا

١٩٢٠ سنة يونيو ٢





التهنئة واجب

الثانية. بالرُّتبَة عليه اإلنعام بمناسبة شيبوب بك جربائيل العزة صاحب إىل

ع��اِل ال��بَ��ريَّ��ة ب��ي��ن ق��ب��ِل��ه��ا م��ن إن��ه َم��ق��اَم��ك م��ع��ل��ي��ًة ت��أت ل��م
األَع��َم��ال ب��َج��الئ��ل زه��ا ُع��م��ًرا َزيَّ��ن��ت ق��د رت��ب��ٌة ه��َي ل��ك��نَّ��م��ا
ِم��ث��ال خ��ي��ُر ال��خ��ل��ق ف��ي ون��ش��اُط��ه��ا س��ي��ِره��ا اس��ت��ق��اَم��ِة ف��ي ح��ي��اتُ��ك ه��ذي
َك��م��ال أوَج ال��َع��ل��ي��اءِ م��ن ف��س��َم��ْت وم��ب��رَّة ف��ض��ي��ل��ة ب��ك��لِّ ح��َف��ل��ت
َم��ن��ال ك��ل ال��ُع��م��ر ف��ي ع��زم��اتُ��ه ل��ه ض��ِم��ن��ْت ال��ذي ال��ِع��ص��ام��يُّ أن��ت
واألَف��ع��ال األَق��وال ب��نَ��زاه��ة م��ج��اه��ًدا ن��َش��أَْت م��ا أول أن��َت إذ
األَب��ط��ال ع��زي��م��ة م��ع��دُّ إالَّ رغ��ي��َده ي��ن��اُل ال َح��رٌب وال��َع��ي��ُش
وِخ��ص��ال ُس��م��ع��ٍة وط��يِّ��ِب ط��ُه��رت َس��ري��رة وُح��س��ن ص��دَق��ْت ن��ي��ٍة ِم��ن
ال��ُم��ت��الل��ي ن��وُره زاٍه ك��ال��نَّ��ج��م واض��ح ب��ع��ق��ٍل ال��دن��ي��ا ت��ت��دبَّ��ر
اآلَص��ال ف��ي ي��ُف��وح ال��رب��ي��ع زه��ُر ك��أن��ه��ا ال��ك��ري��م ال��خ��ل��ق وم��ن��اق��ِب
ِرج��ال ل��بَ��ع��ض إالَّ أُن��ش��ئَ��ْت م��ا م��ن��اص��بً��ا أب��ل��غ��تْ��ك ال��م��ح��ام��ُد ه��ذي
األذي��ال ط��اِه��ر م��ن وب��َزوج��ه ب��ُول��ده ي��ب��رُّ أبً��ا أن��َت ل��ل��ه
ِخ��الل ب��رائ��ع��اِت ش��اب��ه��تْ��ك ل��ك َع��ق��ي��ل��ٌة ال��ب��ن��ي��ن خ��ي��َر أن��ج��ب��ْت ق��د
َج��م��ال وذاِت أوالِد ب��وف��اءِ م��م��تَّ��ًع��ا ت��ع��ي��َش أن ��ع��ادُة ال��سَّ وك��ذا
األَف��ض��ال إل��ى ب��ه يُ��ش��ار ش��رًف��ا رت��ب��ٍة م��ن ن��ل��تَ��ه ق��د م��ا وي��ك��وُن
اآلم��ال أك��ب��َر ��ق يُ��ح��قِّ م��ج��ًدا ُم��ح��رًزا ال��َح��ب��ي��ب��ة ب��أُس��رتِ��ك ف��اس��َع��ْد
ب��ال ب��أن��َع��م ت��ب��َق��ى ل��ك��ي ي��دُع��و م��خ��ل��ٍص ق��ل��ٍب ك��لِّ ت��ه��ان��يءَ واق��ب��ل

١٩٢٠ سنة يونيو ٢





الشاكي

أَل��ي��َف��ُه ال��َح��م��اُم ل��زم ِم��ث��ل��م��ا ل��زم��ت��ِك إن��ي
َع��ن��ي��َف��ُه ال��ف��ؤاُد ح��َم��ل ت��ج��نُّ��بً��ا م��ن��ِك وَل��ِق��ي��ُت
وخ��ف��ي��َف��ه ث��ق��ي��َل��ه ِك َه��وا َق��ل��ب��ي ع��ن ف��ف��ص��ل��ُت
ُس��ج��وَف��ه ع��ل��يَّ أرَخ��ى ق��د ال��يَ��أس ب��ل��ي��ِل ف��إذا
ُص��روَف��ه ح��ب��ب��ُت ُع��م��ًرا ن��اِدبً��ا ف��ي��ه ف��ث��وي��ُت
ح��ل��ي��َف��ه ص��ار وال��م��وُت ِط��ف��َل��ه��ا ت��ن��ُدب ك��األمِّ
وط��ري��َف��ُه ت��ل��ي��َده ـ��ُت م��ل��ْك��ـ م��ا وه��ب��تُ��ِك إن��ي
نَ��ح��ي��َف��ُه تَ��ف��َه��م��ي��ن ال ال��ذي ال��ح��بَّ وَح��ب��ب��تُ��ك
ع��ن��ي��َف��ُه ال��ف��ؤاُد ح��َم��ل ت��ج��نُّ��بً��ا م��ن��ِك ول��ق��ي��ُت
أَل��ي��َف��ُه ال��َح��م��اُم َل��زم م��ث��َل��م��ا ل��زم��ت��ِك ل��م��ا

∗∗∗
ال��ه��اِدي��ة ال��ِب��ح��ار َم��وج ع��ل��ى ن��ام��ْت ق��د ال��ري��ح
ال��م��ت��راخ��ي��ة أج��ف��انَ��ه ال��دَُّج��ى أط��ب��ق��ِت وال��زَّه��ر
ظ��اِم��ي��ة ال��م��ج��رَّة إل��ى ـ��َي وْه��ـ ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ن��ِف��رت
��اه��ي��ة ال��سَّ ل��ح��اُظ��ه��نَّ ال��ُغ��ص��ون ب��ي��ن ف��تَ��ن��اك��رْت
��اري��ة ال��سَّ ال��ن��ف��وِس ـ��ب��اُح ـْ أش�� ال��روِض ف��ي وت��ط��اي��رْت
ج��اِري��ة ال��َع��واط��ف ذَوب أن��ي��نَ��ه��ا ال��م��ي��اَه إن
ب��اِك��ي��ة َح��ب��ي��ٍب ع��ل��ى ـ��َك وتِ��ل��ـ َه��ذي وك��أن��م��ا
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َس��اِج��ي��ة ال��طَّ��ب��ي��ع��َة أَنَّ األس��ى ن��ي��راَن وي��زي��ُد
ال��ُم��ت��راِخ��ي��ة أج��ف��انَ��ه ال��دَُّج��ى أط��ب��ق��ِت وال��زَّه��ر
ال��ه��اديَ��ة ال��ِب��ح��ار م��وِج ع��ل��ى ن��ام��ْت ق��د وال��ري��ُح

∗∗∗
وال��ج��َوى ال��ش��ك��اي��ة بَ��ثِّ ع��ل��ى ي��س��اع��ُدن��ي َم��ن ي��ا
ال��َه��وى أَي��دي ب��ه ل��ع��ب��ْت ال��ذي ال��َق��ل��ب ف��ي ال��ل��َه
ال��ه��وا يَ��ق��ِص��ُف��ه وال��غ��ص��ن م��ش��رًق��ا ي��ه��ِوي ك��ال��نَّ��ج��ِم
ذَوى ق��د ��ب��ي��ب��ة ال��شَّ َش��رخ ف��ي ال��ُغ��ص��ِن ل��ه��ذا واًه��ا
ه��َوى ح��ت��ى يَ��رت��ِف��ْع ل��م إذ ال��نَّ��ج��ِم ل��ذاك واًه��ا
ِس��وا ِع��ن��دي ك��اله��م��ا ِة ال��ح��يَ��ا ف��ي وي��أِس��ي أََم��ل��ي
ال��نَّ��وى آثَ��رُت ع��ل��ي��ه ل��ذَاك أَش��ق��ان��ي ال��ُق��رُب
ث��َوى ق��د ال��َم��ص��ائ��ب ل��ي��ِل ف��ي األح��َزان م��ن َق��ل��ب��ي
ال��ه��َوى أَي��دي ب��ه ل��ِع��بَ��ت ال��ذي ال��َق��ل��ب ف��ي ال��ل��َه
وال��َج��وى ال��ش��ك��ايَ��ة ب��ثِّ ع��ل��ى ي��س��اع��ُدن��ي َم��ن ي��ا

١٩٢٠ سنة أغسطس ١٢
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الشاتم

خ��ب��ُره ف��اٍش ب��ال��س��وءِ أَن��ه أع��رُف��ه م��ن ب��ال��س��وء ن��ال��ن��ي
م��ن��َظ��ُره ع��ي��ن��ي ي��ج��رح ف��غ��دا خ��ل��َق��تُ��ه ُش��وَِّه��ت دم��ي��ًم��ا ي��ا
َم��ح��َض��ُره ب��ال��م��خ��ازي وت��وال��ى َج��بْ��ل��تُ��ه ف��َس��دت وَل��ئ��ي��ًم��ا
أَث��ُره س��ري��ًع��ا يُ��م��ح��ى ب��ال��ذي ن��ع��رف��ه ال��ذي م��اض��ي��َك ل��ي��َس
َش��رُره ف��ي��ن��ا ي��ع��َل��ق أن ك��اد ف��َق��د ع��ن��ا واح��ت��ج��ْب إل��ي��ه ُع��د
… … … … … …
أح��تَ��ق��ُره أَن��ن��ي أب��ِل��غ��وه يَ��ش��ت��م��ن��ي أَن��ه أَب��َل��غ��ون��ي

١٩٢٠ سنة أكتوبر





اخلائن

له صديق خانه صديق إىل

م��م��اذُق ِخ��بٌّ تَ��ل��ق��اه م��ن ف��أك��ثَ��ر ال��م��ن��اف��ُق ��ف��يُّ ال��صَّ خ��ان إن ع��زاءَك
وش��اِرق خ��اٍب ال��َع��ي��ن ف��ي ب��ه��ا تَ��س��اوى ورب��م��ا ع��ل��ي��َك ال��دُّن��ي��ا ت��ن��اك��رِت
وَط��رائ��ُق م��ع��روف��ٌة ُط��ُرٌق ل��ه��ا خ��ي��انَ��ٌة ال��ح��ي��اَة إنَّ ت��ب��ت��ئ��ْس ف��ال
داِف��ق ال��ج��واِن��ح ب��ي��ن دٌم وخ��ان ف��ؤاَده ال��ل��س��اُن خ��اَن ف��ربَّ��تَ��م��ا
ن��اِط��ق وال��ف��ُم ال��نُّ��ط��ُق ال��ل��س��اَن وخ��ان واض��ٌح ��وءُ وال��ضَّ ال��ع��ي��َن ال��ض��ي��اءُ وخ��اَن
تُ��ف��اِرق ث��م ي��وَم��ي��ن ت��راِف��ُق��ه خ��دع��ًة ال��ج��س��َم ذا ال��روُح ه��ذي ت��ص��اح��ب
��ق��اِئ��ق وال��شَّ أوالده ف��ي��ن��ِك��ُره ب��ه��ا ي��ِع��ْش ل��م ك��أْن ح��ت��ى وت��ن��ِب��ذُه
ف��اِرق ال��وج��ُد ح ب��رَّ م��م��ا أن��َت َف��ِل��ْم َم��ك��ان��ًة أدن��ى ال��ن��اس ب��ع��ض ع��زاءَك
وت��ص��ادق ودَّه ت��وال��ي َض��ي��اًع��ا إخ��اِئ��ه ف��ي م��ض��ى َع��ه��ٍد ع��ل��ى ج��زع��َت
خ��الِئ��ق َض��ي��اًع��ا راح��ْت وك��م َض��ي��اًع��ا ح��ي��اتُ��ه��م ت��ف��ن��ى ال��خ��ل��ِق ه��ذا ف��أك��ث��ُر
ح��اِن��ق وال��ص��خ��ُر ال��م��اءُ ي��تَ��ع��ال��ى ك��م��ا ��ُه يَ��َم��سُّ ِع��ت��اٍب ع��ن ��ع وت��رفَّ أَط��ْل
آب��ق1 وه��و َخ��لِّ��ه ع��ب��ًدا ك��ان وإن ب��ذَن��ب��ه ف��اع��ت��راٌف ح��رٍّا ك��ان إذا
راِت��ق أن��ت ال��ذي ف��ت��َق ب��ه��ا أراد ف��ض��ي��ح��ًة ب��ع��َد م��ن��ه ��ي ت��رجِّ ف��م��اذا
َس��واِب��ق ه��ذي ق��ب��ل م��ن ج��َرت ول��ك��ْن م��رٍة أوَل م��ن��ه ه��ذي ت��ُك ول��م
واِث��ق ي��ع��اِوَد أن م��ن��ه أن��ت وم��ا َل��ج��اج��ًة ف��زاَد ده��ًرا ف��داري��تُ��ه
ص��اِدق ل��ِم��ث��ل��ك م��ث��ل��ي أٌخ يُ��داِري إن��م��ا ال��م��داراُة ت��ل��ك ولِ��ْم ف��ف��ي��َم
وَح��دائ��ق ط��يِّ��ٌب خ��ري��ٌف وه��ذا ُم��ن��ي��رة وال��س��م��اءُ ت��أَس��ى أن��َت ولِ��ْم
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ب��واِس��ق وَدوٌح وأث��م��ار وزه��ٌر َس��ع��ادًة ال��ُغ��ص��ون ف��ي تُ��غ��نِّ��ي وط��ي��ر
م��واِف��ق ق��ري��ٌب ت��ه��واه أن��ت وم��ن م��ن��ع��ٌم ال��ج��اِه واس��ُع س��ل��ي��ٌم وأن��َت
غ��اِدق ش��كَّ ال ال��خ��ي��ر ب��أن بَ��ش��ي��ٌر إن��ه��ا ال��ق��ط��ي��ع��ِة ت��ل��ك ُه��دى ��ع ت��وقَّ

١٩٢٠ سنة نوفمرب ١

هوامش

هَرب. العبد أبق (1)
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لو…

املرصي. صالح العربي الشاعر الصديق إىل الفن هدية

نَ��ظ��َرة َس��ب��ي��ل ف��ي ع��ف��تُ��ه��م��ا وال��س��م��اءَ األرَض ل��ي أنَّ ل��و
َف��ت��َرة وال��ح��ي��اة ب��ه أح��يَ��ا رج��اءَ ال��ه��وى ف��ي ب��ه��ا أرَض��ى

∗∗∗
َق��ري��ب��ا ن��ائ��يً��ا يُ��ن��ِع��ش��ه ِط��ي��ب��ا ن��ف��ح��ُت أرًض��ا ك��ن��ُت ل��و

ع��ِج��ي��ب��ا ش��اءَه م��ا وك��ل
ل��يَ��رض��ى زاه��يً��ا أخ��رج��تُ��ه
أرض��ا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
ُح��ورا ال��ِج��ن��ان ف��ي ي��ح��َس��ب��ه��ا زه��ورا1 زْدُت روًض��ا ك��ن��ت ل��و

ال��طُّ��ي��ورا ي��روي م��اءً وِس��ل��ُت
روض��ا األل��ح��اَن ت��ُروض وه��ي
َروض��ا ك��ن��ت ل��و

∗∗∗
اب��ِت��ه��اج��ا يُ��ش��رق ل��رأِس��ه ت��اًج��ا ن��ظ��م��ُت زه��ًرا ك��ن��ُت ل��و
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ع��اج��ا ولُ��ح��ُت ت��ب��ًرا ول��ح��ُت
ِس��ح��را ال��نَّ��اظ��ري��ن ف��ي أن��ف��ُث
زه��را ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
نَ��زي��ه��ا غ��رٍّا ي��َران��ي ح��ت��ى ِت��ي��ه��ا َرق��ص��ُت غ��ص��نً��ا ك��ن��ُت ل��و

بَ��دي��ه��ا م��ن��ي ي��دن��و ع��س��اُه
ح��زن��ا َرَق��ص��ُت أن��ي يُ��ب��ِص��ر
ُغ��ص��ن��ا ك��ن��ت ل��و

∗∗∗
وُح��زن��ا ش��وًق��ا م��ن��ه ي��ه��زُّ ل��ح��ن��ا أَن��ش��دُت ط��ي��ًرا ك��ن��ُت ل��و

وح��نَّ��ا َص��ب��ا إن ل��ع��لَّ��ه
وخ��ي��را ُغ��ن��ًم��ا م��ن��ه أص��ي��ب
ط��ي��را ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
وُع��ج��ب��ا ل��ه وط��ئً��ا يَ��ل��ي��ن ع��ش��بً��ا ف��رْش��ُت ح��ق��ًال ك��ن��ُت ل��و

خ��ص��ب��ا ال��ن��ب��ات ك��لَّ وزدُت
وس��ه��ال أه��ًال ي��الق��ي ف��ي��ه
ح��ق��ال ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
ب��أِس��ي وه��دَّ م��ن��ه ُس��ْق��م��ي رأس��ي ص��دَّع ط��وًدا ك��ن��ت ل��و

أق��اِس��ي ال��ذي ي��دري ك��ان ل��و
َع��ودا ��ق��ام ال��سِّ ف��ي ل��ع��ادن��ي
َط��ودا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
ال��زُّالال َس��ل��س��ال��َي أَس��ِق��ي��ه آال ل��َم��ع��ُت م��اءً ك��ن��ُت ل��و

َدالال يَ��ن��ثَ��ن��ي ان��تَ��ش��ى إن
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… لو

َظ��م��اءَ ال��َه��وى ف��ي يَ��زي��دن��ي
م��اءَ ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
وأزَه��ى م��اءً ن��وٍر ك��لِّ م��ن أب��َه��ى ج��ري��ُت ن��ه��ًرا ك��ن��ُت ل��و

َوْج��ه��ا ق��بَّ��ل��ت أت��ان��ي إذا
ُم��س��ت��ق��رَّا ال��م��اءِ ف��ي ي��راُه
ن��ه��را ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
واألَن��ي��ن��ا ال��ب��ثَّ أُس��ِم��ع��ه َح��زي��ن��ا ثُ��رُت ب��ح��ًرا ك��ن��ُت ل��و

ولِ��ي��ن��ا ��ة رقَّ م��ج��ام��ًال
َص��خ��را أُِل��ي��ن أن ل��ي وك��ي��َف
ب��ح��را ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
ا ُم��ِج��دَّ وداَع��بْ��ت��ه ل��ه ا ق��دَّ َض��م��م��ُت ري��ًح��ا ك��ن��ُت ل��و

َوْق��دا َه��واي م��ن م��ب��رًِّدا
ألَس��تَ��ري��ح��ا أُش��ف��ى ع��س��اَي
ري��ح��ا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
ال��رَّح��ي��ق��ا ي��س��ُك��ب ش��ع��اع��ه َع��ق��ي��ق��ا ل��ح��ُت أُف��ًق��ا ك��ن��ُت ل��و

أُِري��ق��ا ع��ن��ده َدم��ي وه��و
وِرف��ق��ا َع��ط��ًف��ا يُ��وال��ي ع��س��ى
أُف��ق��ا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
أُن��س��ي وب��دَر س��ع��دي ون��ج��َم َش��م��س��ي ل��ك��ان بُ��رًج��ا ك��ن��ُت ل��و

أَم��ِس��ي وك��ان يَ��وم��ي وك��ان
��ى يُ��رجَّ ع��ن��ده َغ��ِدي ف��ه��ل
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ب��رج��ا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
األُوارا ق��ل��ب��ه ف��ي ت��ب��َع��ُث ن��ارا أض��رم��ُت ش��م��ًس��ا ك��ن��ُت ل��و

َس��رارا روَح��ه م��خ��اِل��ًس��ا
َغ��رس��ا ل��ل��ُح��بِّ ف��ي��ه��ا أُن��ب��ُت
َش��م��س��ا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
��ا غ��مَّ َم��رآي يُ��َس��رِّي ح��ت��ى ��ا تَ��مٍّ ب��ِق��ي��ت ب��دًرا ك��ن��ُت ل��و

��ا أمَّ ع��ل��ي��ه وأح��نُ��و ع��ن��ه
ُم��س��ب��ِط��رَّا ال��ن��وَر أُل��ب��س��ه
بَ��درا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
وي��ح��َظ��ى ال��دُّج��ى ف��ي ي��ح��ُرس��ه َل��ح��ظ��ا ث��ب��تُّ ن��ج��ًم��ا ك��ن��ُت ل��و

ي��ق��َظ��ى وال��ع��ي��وُن ب��ُح��س��ن��ه
ت��دَم��ى ��ه��اد ال��سُّ ب��ُك��ح��ل َغ��ي��رى
ن��ج��م��ا ك��ن��ُت ل��و

∗∗∗
ي��ف��وُت ك��ل��ه��ا خ��وادٌع واألم��ان��ي ك��ن��ُت ل��و ك��ن��ت ل��و
ن��ُم��وُت غ��ٍد ف��ي وإن��م��ا واألم��ان ال��خ��وِف ف��ي ن��ع��ي��ش

١٩٢٠ سنة ديسمرب ١٤

هوامش

مجلة من الرابعة السنة مجلد يف اليازجي إبراهيم الشيخ املحققني إمام قال (1)
الِقياس ألنه يمتنع؛ ال ُزهور عىل َزهر جمع أن «الظاهر ه: نصُّ ما ٤٠١ صفحة الضياء
كثرٍي كالِم يف كذلك مجموًعا ورد وقد وُقلوب، َقلب مثل فُسكون بفتح َفْعل جمع يف الغالُب
عبد والشيخ األمي، والحائك الرومي، البن شواهد الشيخ أورد ثم األدب.» أهل ُكرباء من

الفداء. وأبي واملسعودي، الحموي، حجة وابن النابليس، الغني
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عر والشِّ املنى

��ْد ت��ت��وقَّ ح��رق��اٍت ُف��ؤادي ال��ذِّك��رى ت��م��ألُ
��د ُرقَّ األَق��وام ت��ح��تَ��ه ل��ي��ًال ال��م��اض��َي ف��أَرى
��د ُم��س��هَّ ف��ي��ه ه��ائ��ٌم ُف��ؤادي إالَّ ب��ِه م��ا
ش��رد اآلف��اِق ع��ل��ى ٍت َخ��ي��اال ظ��لَّ ت��اب��ٌع
ال��م��ل��بَّ��د ال��َغ��ي��م إل��ى ذًا ��ا ن��فَّ ال��نُّ��ور ك��ش��ع��اع
ت��ت��ع��دَّد ال ُم��نً��ى م��اض��يَّ أَع��ط��ي��ُت ق��د أن��ا
��د ال��م��ن��ضَّ رِّ ال��دُّ أَو ال��دَّراريِّ م��ث��ل ُغ��رًرا
وأَق��َص��د ال��م��اض��ي غ��ال��ه��ا َش��ب��اب��ي أح��الُم ت��ل��ك
م��م��دَّد َق��ف��ٍر ف��ي ـ��يَ��أس ال��ـ َص��ري��ع َم��ي��ٌت ك��لُّ��ه��ا
َج��ل��َم��د ال��ي��وَم ف��غ��دوَن ح��ي��اًة ي��ن��ط��ف��َن1 ك��نَّ
وي��ن��َف��د ال��دَّم��ع ي��ن��َض��ب َك��ث��ي��ًرا أب��ِك إن أن��ا
ال��َغ��د ف��ي يُ��س��ع��ف ب��ع��َض��ه م��ن��ه أَذَخ��ر ف��ل��ذا
أس��َود ال��ُع��م��ر ف��ك��ل ِض��ي ب��ال��م��ا آت��يَّ أق��ْس إن
��د أت��ن��هَّ ذا وع��ل��ى أب��ِك��ي أن��ا ذا ف��ع��ل��ى
تَ��ت��ج��دَّد ل��ُه��م��وٍم س��ل��وٍّا ال��ش��ع��َر أن��ِظ��م
ال��ُم��ب��دَّد ُع��م��ري ع��ل��ى ـ��ري ـْ ت��ج�� َدم��ع��ٌة ل��ف��ٍظ ك��لُّ
��د ت��ت��َف��صَّ ق��ل��ب��ي َدِم م��ن ق��ط��رٌة َح��رٍف ك��لُّ



األول الفجر

��د تَ��ص��عَّ َص��دري م��ن ـ��ف��اِس ـْ األن�� ُح��رق��ة م��ع��نً��ى ك��لُّ
أت��ودَّد ب��ِش��ع��ري ـ��ر ال��دَّه��ـ إل��ى ال��ي��وَم ه��ك��ذا

١٩٢٠ سنة ديسمرب ٣٠

هوامش

سال. املاء: نطف (1)
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