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التي الكثرية شواغيل بني ١٩٣٤م، سنة يف نظمتُه الذي شعري من كثريٌ الديوان هذا يف
هذه ولكن شاعٍر، أيِّ إنتاج عىل بالقضاء كفيلًة اُد النُّقَّ يراها مرهقٍة درجٍة إىل تضاعفت
وال وآالمي، آمايل أبثُّه الشعر إىل ُ ألجأ جعلتني التي العوامل بني كانت الواقع يف الشواغل
غذاءُ فيه ما الذكريات من فأستعيد لها أتأمَّ حياتي ُصَوُر تعنيني كما إالَّ هذا بعد يَعنيني

عواطفي.
تزال ما الشعر هذا دائرة ولكنَّ الحديث بالشعر مزدادًة حفاوًة العاُم هذا شهَد وقد
العالم يف الغالب الشعر بأن نعرتف وأن ذلك نقرر أن الحقِّ وِمن محدودًة. ذلك برغم
وهو وأقرانهم، واملاحي عفيفي هللا وعبد الجارم نظم يمثله ما هو مرصخاصة ويف العربي
بذلك مطران أستاذنا اعرتف وقد تقليدية. موسيقية ألفاظ املايضيف َمرائي غالبًا فيه شعٌر
املتشدِّدون، املجدِّدون إالَّ عليه يثر لم الذي املاحي لديوان الرصيح الشعري تقديمه يف
— عماد كمحمود املتسامحني املجدِّدين بعُض بينهم ومن — األدباء من الكثريين بعكس

العرص. هذا يف مرآتَه وعدُّوه العربي لألدب فخًرا املاحي شعر يف رأْوا قد فهؤالء
ويَتشبََّث الوكيل كمختار الشباب شعراء من شاعٌر يجرأ أن أنتظر أكن لم هذا إزاء
الحديث» «الشعر فهذا أعالمه، بني يضعني وبأن الحديث» الشعر «ُروَّاد كتابه بتأليف
كثرْت وإن نفوذًا أقلُّهم وأنا النفوذ، محصورو هؤالء أعالمه إنَّ ثم الدائرة، محصوُر
أن إالَّ فأبى الشاعر املؤلف ذلك عىل ْت ألحَّ التي الفنِّية الرغبة هي ولكن إنتاجي. ميادين
مثيل يتمنون الذين نرصته عىل العاملني اَمه ُخدَّ يذكر وأن الحديث» «الشعر بمذاهب يشيد

التام. تفاؤلهم يف أشاركهم لم وإن عزَّته اقرتاَب



العباب فوق

دأبًا أكثرهم كنُت وإن الجيل، لهذا بالنسبة تفاؤًال وأقلهم نفوذًا هؤالء أقلُّ إنِّي نعم،
تأثريُهم َرسى وإذا محدوٌد، عدَدهم ولكنَّ الشعراء بعض يف باتجاهاتي أؤثِّر وقد وإنتاًجا،
استقاليل ويف النسبية، ُعزلتي يف حايل فإنَّ يل، وليس لهم فالفضُل الناشئني الشعراء بني
إنتاجه، مثل بعد أُنتج لم كنُت وإن بليك، وليم الشاعر بحال أشبُه والتعبريي الفكري
إنتاجي طبع عىل املواظبُة ولوال جميعها، ضاعت مجلد مائة الشعرية دواوينه بلغت فقد
الوجدانية، لنوازعي وتلبيًة — نفيس من شطٌر وهم — خلصائي إللحاح تلبيًة الجديد
هذا يف األدباء جمهرُة بفقده تحسَّ أن دون قبل من غريُه ضاع كما الشعُر هذا لضاع

الجيل.
كانت وإن عامًة، املعارصين األُدباء نفوس يف مكانٍة أيَة الشعر لهذا أدَّعي لست إذن
قد بعضهم كان وإذا العدد. قليلو وهؤالء املتعلمني ة خاصَّ من مريديَّ نفوس يف مكانٌة له
ُكِتَب ما كلَّ أقرُّ أني ذلك معنى فليس الشعرية مؤلفاتي دراسة عىل أدبيٍّا وعاونني ل تفضَّ
يف ة الخاصَّ الشاعر بيئُة تراه ملا كتبياٍن األدبية بقيمته اعرتْفُت وإن نقدي، تقدير من عني
إذا خصوًصا األدبي، التأريخ يف الفنيُة قيمتُها لها نقٌط وهذه واتِّجاهاته، وعوامله شعره

عرصه. يف املألوف عن الطليقة وتعابريه وأخيلته تفكريه يف غريبًا الشاعر كان
غريها يف أو الصفحات هذه يف بالتعليق اآلن أتناول أو قبًال تناولُت قد كنُت وإذا
يف أمًال ال إيمانه، عن املدافع املؤمن تناوُل هو فإنما بالشعر، املتصلة الفنِّية النقط بعَض
وبرٍّا املقدَّس الفنِّ عن وتزكيًة املكبوتة لآلراء تنفيًسا ولكْن له، ٍة مستعدَّ غريُ والبيئُة اإلقناع
هذا بمثل يُْعنَى أن أنتظر ال إني ن: الخالَّ لهؤالء قلُت ما وكثريًا الغيورين. املريدين بوفاء
له صلَة ال نرشه أمَر وإن التأميل، يف غالينا مهما صاحبِه حياِة يف الكافيَة العنايَة الشعر
التي وهي كيانه صميم من هي فنيٍة رسالٍة حامُل هو وإنما املرجوَّة، وال املرتقبة بالعناية
أم عليها إقباًال الرسالة هذه أالقت سواء املطبوعة الصفحات هذه يف الظهور إىل تزجيه

الحارض. إىل رسالًة تكون أن قبل املستقبل إىل رسالًة تكون وقد عنها، إعراًضا

قبل «موسيقى» الشعر بأن املجدِّدين وأنصاف املحافظني أصدقائنا من املنادون ينادي
معنى وليس آخر، اعتبار كل قبل «شعر» أنه إالَّ الشعر من نفهم ال ونحن آخر، اعتبار كل
تبعية نأبى ولكننا املوسيقى، مقدمتها ويف أخرى بفنون كفنٍّ الشعر اقرتان نكره أننا هذا

له. املالئمة الفنون من غريَُه بمزاملته بنا رحَّ وإن سواه فنٍّ أليِّ الشعر
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صحراء: يف لهاجرٍة وصًفا الروميِّ ابن قوَل مثًال لنأخذ

��م م��ح��مَّ م��ن��ه ال��وج��َه ك��أنَّ س��واًدا ب��ي��اُض��ه��ا يُ��ع��دى ب��ي��ض��اءَ وه��اج��رٍة
م��ل��ثَّ��ُم ال��لِّ��ث��ام دوَن ��اج��ه��ا ب��وهَّ وك��أن��ن��ي ك��اف��ح��تُ��ه��ا إذا أظ��لُّ
ُع��وَُّم ال��دَّه��َر ق��وُره��ا2 ل��ك��ن م��اءَ، وال َص��ْح��َص��َح��اِن��َه��ا1 ف��ي ظ��لَّ ال ب��دي��م��وم��ٍة
أل��ط��ُم ل��ل��وج��ِه ال��م��س��م��وُم وب��ارُح��ه��ا م��ائ��ًج��ا اآلَل يَ��ل��ط��ُم ف��ي��ه��ا اآلَل ت��رى

وألفاُظها ، موسيقيٍّ جماٍل أيُّ والرخاوة التميُّع أنصار نظر يف األبيات لهذه فليس
بقوتها، ونحفل ملوضوعها مالئمٍة جدَّ نعدُّها ولكننا اعتبارهم، يف وجفوٍة قسوٍة ذاُت
ويقول معانيه. صميم من ومستمدًة وموضوعها منسجمًة طبيعيًة موسيقاها ونعترب
إالَّ الواقع يف يَعنون ال (وهم للشعر رضورية الساحرة املوسيقى إنَّ منهم: املتفلسفون
درجٍة إىل الباطن عقلهما أو املستمع أو القارئ أعصاَب تخدِّر ألنها الناعمة) املوسيقى
وتؤدِّي النفس من غايتَها معانيه فتبلغ مستأذنٍة غريَ الذهن إىل تتسلَُّل معانيه تجعل
العامة أشباه من البدائية العقول أصحاب عىل إالَّ عادًة ينطبق ال هذا أن وعندنا رسالتَها.
الثقافة ذوو ا وأمَّ الشديدة، العصبية األمزجة ذوي عىل أو املحدودة الثقافة أهل عىل أو
الرومي ابن أبيات يف الرائعة التصويرية القوة تلك الستهوائهم فتكفي املتَّزنون الواسعة
فيها، وكأنهم الصحراء يف الهاجرة حالَة التمثُّل أصدق أمامهم يتمثلون بهم فإذا األربعة،
دون فة املثقَّ النفوس عىل ب الغالَّ التأثريُ هذا خيالِه ذاتيَِّة من له يكون أن الشعر وَحْسُب
عليها ويصٍّ إىل تحتاج ال التي الفنية شخصيته إلثبات املوسيقية الصناعة إىل يحتاج أن

غريها. من وال املوسيقى من ال
املرسل، الشعر من فإنها لشكسبري؛ السبعة» اإلنسان «أعمار قصيدة القبيل هذا ومن
ذلك ومع شايَعهم، وَمْن املحافظون أصحابُنا ألفه الذي باملعنى موسيقى أيُة لها وليست
يستمتع اإلنجليزيَة يعرف ٍف مثقَّ أديٍب وكلُّ ، الفلسفيِّ التصويريِّ الشعر من آيٌة فهي
نفسه لشاعرنا قيرص» جثة عىل أنطوان مارك «خطاب بتالوة يستمتع كما بتالوتها
عن البعيد املرسل الشعر من ومعظمه العديدة، مؤلفاته يف العبقريِّ الشعر هذا وبأمثال

منها. األجرد املستوى صحصحانها: 1

بعض. عن بعضها املنقطعة الصغرية جبالها قورها: 2
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نفسها تلقاء من كافية الذاتية الشعر هذا قوة ألن ذلك — الرتيبة الغنائية املوسيقى
لها محلَّ ال التي املوسيقية الصناعة إىل حاجٍة ما بغري املتَّزنة فة املثقَّ النفوس الستهواء
أولئك باسمه يرتكبها الشعر عىل جناياٍت من وكم الخالص. اللرييكي الشعر غري يف
محصور حظهم كلُّ وإنما الشعرية الطاقة من كبريٌ حظ لهم ليس الذين املزماريُّون
بتعريف العبث عىل يستهوونه الذي الجمهور تصفيق فيشجعهم املوسيقية! قدرتهم يف
برصف إليه يسيئون هم بل شيئًا، منهم الصحيُح األدُب يغنم وال وأغراضه، الشعر

استقالله. عىل الحريصني املنجبني أعالمه إنتاج عن املتأدِّبني

الفنون جميع أثَر ننكَر لن بل النفوس، عىل العظيم املوسيقى أثر ننكر ال أننا وبديهيٌّ
الديني الغنائي الشعُر هو ذلك ولكنَّ املوسيقى، من نبًعا للشعر أن ننكر وال الجميلة،
قبل ذاتيَّته إىل يستند الذي العايل الشعر عىل الحكُم هذا ينسحب وال األصيل، والوجداني
السلم رفاهِة يف النفساني املوسيقى أثَر يُنكر الذي ذا وَمْن املوسيقى. عوِن إىل يستند أن
كانوا القدماء إن حتى العصبية، النفوس يف الشديد أثرها ينكر أو الحرب، ُعنِف ويف
أفريقيا يف السحرُة يزال وما السامة، العناكب بلدغ املصاب ألم تخفيف يف يستعملونها
ُحكي ما املوسيقي للتأثر األمثلة أبرز من ولعلَّ تطبيبهم؟ يف عليها يعتمدون وغريها
وتضطر مقلتيها إىل العرباُت تبدو كانت فقد باتي أديلينا الشهرية اإلسبانية املغنية عن
فالصلة بيتهوفن! أناشيد من راعتها أنشودٌة سمعها طرقت كلما الردهة مغادرة إىل
الذي البارع الشاعر نكربُ أن وعلينا منكور، غري أمٌر واألعصاب املوسيقى بني الوثيقة
وإرشاق الخيال وروعة العاطفة وقوة بة الخالَّ املوسيقى أرس بني فنُّه يمزج أن يستطيع
مهما النادر يف إالَّ مستطاع غريُ املزيَج هذا ولكنَّ ساحرة. متجانسة وحدة يف الديباجة
الخيايل والسموُّ الفكري التعمق يَتطلَّب العايل الشعر ألن ذلك — الشاعر براعة تكن
حتى اللفظية وطالقته الشاعر تَحرَُّر تستدعي عنارص وهذه البعيد، اإلنساني والتطلُّع
ملحوٌظ وهذا املوسيقى. أسرية تكون أن بدل الحرِّ القويِّ اإلبداع إىل شاعريته تتجه
ال واضحة بصورة وأرضابهم وملتون، وجيته، وشييل، ودانتي، واملعري، ام، تمَّ أبي عند
زيدون، وابن البحرتي، أمثاُل العالية الشعرية مرتبتهم إىل يصل أن وهيهات فيها. نزاع
شعريٍّا يكون أن قبل غنائيٍّا موسيقيٍّا طبعهم كان ممن وأشباههم وديفز، وسوينربن،
ذوي يف وخصوًصا يتداعى، قد أو ع يتوزَّ قد الفني املزاج فإنَّ ذلك يف غرابة وال عاليًا.
ماي السينمائيَّتان النجمتان هذا وقتنا يف البارزة األمثلة ومن املرهفة، العصبية األمزجة

غريها. يف ومتناقًال أمريكا يف ًدا مردَّ رائًعا شعًرا لهما فإنَّ بوند وليليان كالك،
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هذا ملثل ولنعرْف الخالص، العاطفي وبالشعر الحبيب املوسيقي بالشعر ْب لنرحِّ
الشعر فلسفة إنَّ بل فحسب، هذا ليس الشعر أن ننىس أالَّ يجب ولكن َقْدَرُه. الشعر
الشعر وليس الرتيبة، األلحان وليد ليس الشعر أسمى وإن هذا3 من أبعد إىل تذهب
شعر أو والتميع الرخاوة شعر عنك دع وحده4 العاطفي الشعر عىل باملقصور الغنائي
الحقيقي الظافر الحب كأنما الرجولة، بشعر األدباء بعُض ينعته الذي الفظ الخشونة

الجنسني!5 بني ا تامٍّ تجاوبًا وليس واغتصاٌب أمٌر
بامُلثُل وال العميقة الشعرية بالخواطر تُْعنَى ال الناس جمهرَة أنَّ يف شك من وليس
مقدَّمة املوسيقى كانت ثمة ومن اآلُرس، النََّغُم هو يشجيها ما كلُّ وإنما الشعر، يف الُعليا
العاميُة الرُّوُح ولوال شعرائنا. معظُم يتخيله ما بعكس العامة األناشيد يف التعابري عىل
بقي وملا العربي الشعر أعالم من املفكِّرين الفحول شاعرية طويًال أُنكرْت ملا األدب يف
من يستسيغ الذي ذا وَمْن الواجبة.6 العناية بعبقريته يُْعنَى ال هذا وقتنا إىل ام تمَّ أبو
حتى الزيات امللك عبد بن محمد مدح يف ام تمَّ ألبي الرائع الشعر هذا مثل املزماريني

القوية: شاعريته بذكر يلهج

ال��م��ك��روُب ال��ث��رى ب��ه��ا م��س��ت��غ��ي��ٌث َس��ك��وُب ال��ق��ي��اِد س��م��ح��ُة دي��م��ٌة
ال��ج��دي��ُب ال��م��ك��اُن ن��ح��وه��ا ل��س��ع��ى نُ��ع��م��ى إلِع��ظ��اِم بُ��ق��ع��ٌة َس��َع��ْت ل��و
ال��ق��ل��وُب ف��ع��ان��ق��ت��ه��ا ق��اَم��ْت ـ��ط��ي��ُع تَ��ْس��ـ ف��ل��و وط��اب ش��ؤب��وبُ��ه��ا ل��ذَّ
ت��ذوُب وأُخ��رى تَ��نْ��َش��ا وَع��زاٍل7 ي��ل��ي��ه وم��اءٌ يَ��ج��ري م��اءٌ ف��ه��ي
اْل��ُم��ري��ُب! اس��ت��س��رَّ ك��م��ا م��ن��ه��ا ـ��َم��ْح��ُل ال��ـ واس��ت��س��رَّ رأَس��ُه ال��رَّْوُض ك��ش��ف

ص٧–١٠. «الشعلة» ديوان انظر 3
قليل. غري نصيب فيهما وللتصوير كابري وجزيرة الساري، الحلم العام هذا يف العاملية األغاني أشهر 4
حقيقي. حب غري يف املستسلمة املرأة من األنفة تصوير لورنس اإلنجليزي للشاعر رائعة قصيدة يف 5

محمود األستاذ ورشح البديعي يوسف الشيخ تأليف تمام» بأبي يتعلق فيما األيام «هبة كتاب انظر 6
مصطفى.

الراوية. من املاء مصب وهو عزال. جمع 7
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وهب: بن سليمان يف قوله أو

«َم��ْل��ُح��وِب»8 ف��ي األي��اُم َل��َح��بَ��تْ��ُه ق��ش��ي��ِب وواٍد ع��ي��ٍن َم��ْرَع��ى أيُّ
ال��ج��ن��ي��ِب ق��وَد م��ق��ل��ت��ي��َك ِم��ْن ـ��دَّم��َع ال��ـ وق��اد ف��ي��ه ال��ع��زاءُ ع��ن��َك ن��دَّ
م��ص��ح��وِب ب��ع��ب��رٍة ب��ن��ج��ي��ٍع ف��ي��ه ال��م��دام��ُع وج��َدَك َص��ِح��بَ��ْت
ال��ت��ش��ب��ي��ِب ِم��َن ُع��ذٌْر ��ْت وج��فَّ ـ��ِو ال��ل��ه��ـ ِم��َن ب��روٌق ب��ع��َدُه أْخ��َل��بَ��ْت
َوِط��ي��ِب ُح��ْس��ٍن ك��لِّ ِم��ْن ن��ي ال��م��غ��ا َم��ْك��ُس��وَّ ريَّ��اَن أراُه ق��د ُربَّ��م��ا
ُم��ري��ِب غ��ي��ِر األل��ح��اِظ وُم��ِري��ِب س��ق��ي��ٍم غ��ي��ِر ال��ج��ف��وِن ب��س��ق��ي��ِم
ح��س��ي��ِب ال��خ��ري��ِف ِم��َن وزم��اٍن ك��ري��ٍم ال��رب��ي��ِع ِم��َن أواٍن ف��ي
ن��ح��ي��ب��ي ف��ي وال ل��وع��ت��ي ف��ي ـ��الَل األَط��ـ أَش��رك9 ال ال��س��الُم، ف��ع��ل��ي��ه
م��ج��ي��ِب غ��ي��َر ب��ال��ق��اِع وُدع��ائ��ي داٍع غ��ي��َر إج��اب��ت��ي ف��س��واءٌ
ُش��ُح��وِب ِم��ْن ون��ض��رٍة َع��ن��اءٍ ِم��ْن وغ��ن��اءٍ ��َرى ال��سُّ ت��ح��ت َخ��ْف��ٍض ُربَّ
أيُّ��وِب»11 «أب��ا أت��ْت م��ا إذا ـ��ٍب َع��تْ��ـ ِم��ْن ال��رَّوات��ِك10 ��ِج ال��ُوسَّ ع��ل��ى م��ا
ال��خ��ط��ي��ِب ل��س��اِن ف��ي ال��ع��يِّ ع��ق��دُة اس��ت��م��رَّْت م��ا إذا ق��ولُ��ه ُس��ُرٌح
ب��ع��ج��ي��ِب ع��ي��ن��ِه ف��ي ع��ج��ي��ٍب ك��لُّ وال ش��يءٍ ب��ك��لِّ ُم��َع��نٍّ��ى ال
ال��م��ك��روِب ص��رخ��ُة ح��ي��ث إل��ى ـ��ِع ��ْم��ـ ال��سَّ ع��اب��ُر ب��ال��نَّ��َدى ال��ك��فِّ َس��ِدُك
م��س��ت��ث��ي��ِب ب��ه��ا ت��اج��ٍر ِم��ْن ـ��م��دِح ال��ـ ط��راز م��ن ح��ل��ٍة م��ن يَ��ْع��َرى ل��ي��س
ال��ق��ش��ي��ِب؟ ال��رداءِ ص��اح��ُب َم��ْن ـ��َق��ْوُم: ال��ـ ق��ال ال��ح��م��ِد الب��َس َم��رَّ ف��إذا
ال��م��ش��ب��وِب ك��ال��ك��وك��ِب ط��ل��ًق��ا راح س��ل��ب��تْ��ُه راغ��ٍب َك��فُّ وإذا
م��س��ل��وِب م��اج��ٍد ِم��ْن ُح��ْس��نً��ا ـ��رُف أظ��ـ م��س��ل��وب��ًة ال��ج��م��اِل م��ه��اُة م��ا
ب��ال��ح��ب��ي��ِب غ��ي��رِه وج��داَن ـ��ش��وِق ال��ـ بُ��َرح��اء ِم��ْن ب��ال��خ��ل��ي��ِل واج��ٌد
أدي��ِب ك��لِّ وِش��ْع��ُب ِش��ْع��ب��ي ف��ه��و َوْه��ٍب آَل ب��ه ك��ن��ت��م ِش��ْع��ٍب ك��لُّ

العرب. بالد يف موضع وملحوب: سلكته، لحبته: 8
شاركه. كعلمه: األمر يف رشكه 9

العدو. الرسيعة الرواتك: الوسج 10
املمدوح. وهب بن سليمان كنية أيوب: أبو 11
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غ��ري��ِب وب��رٍّ َف��ْرٍد ب��ح��ي��اء ِف��ن��ائ��ي ت��زخ��رف��ون ي��وٍم ك��لَّ
ك��ال��ق��ل��وِب ل��غ��ي��رك��م وق��ل��ب��ي ال��ح��رَّى ل��ك��ال��ك��ب��ِد ل��ك��م ق��ل��ب��ي إنَّ
ن��ص��ي��ب ف��ي وال م��ن��ك��م وداٍد ف��ي م��س��ت��زي��ًدا ب��ح��رم��ٍة أُدل��ي ل��س��ُت
ال��رَّغ��ي��ِب ال��ص��دي��ِق ِم��َن إالَّ ن��ي��ِب ال��ت��أ ق��ارع��ُة ال��ص��دي��َق تُ��ص��ي��ُب ال
ل��ل��ط��ب��ي��ب ب��ه م��ا ش��رِح ع��ل��ى ٍم ب��م��ذم��و ل��ي��س ال��ع��ل��ي��َل أنَّ غ��ي��ر

الذين والظرف الرقة أدباء أو التميُّع أدباء يُْريض ال األصيل القويُّ الشعر هذا مثُل
حتى مجراهما، جرى وَمْن الظريف والشاب مطروح ابن شعر يف عنايتهم يحرصون
عن صادفني لها، املجارية واملوسيقى الطراوة ويف البارعة النكتة يف الشعَر ليحرصوا

الحياة. أصالة عن املعربِّ النفوس خفايا يف ب املنقِّ املتني الشعر

األدب فنون استيعاب من إذن له مفرَّ فال املالئمة، التعبري أدوات من املعربِّ للفنَّان بدَّ ال
شخصيَّته، رمُز هي التي بديباجته يستقلَّ أن له وحينئذ عليها، يشتمل حتى يها وتََقصِّ

واملرانُة. والتجربُة االطَّالُع صقلها وإن فطريٌة فطبيعٌة ذاتها الفنِّية الرُّوُح ا وأمَّ
— النزعِة تقليديَّ بدأ إذا وهو َمْوهوٍب، فنَّاٍن كلِّ يف فطريٌة صفٌة الفنِّيُة والطالقُة
مناحيه يف ال الطالقُة فتتجىلَّ استقالَلها شخصيتُه تُعِلُن ما فرسعان — كثريًا يقُع كما
ولكننا النظمية، أو اللغوية الفوىض أنصار ِمْن بحاٍل ولسنا أيًضا. ديباجته يف بل وحدها
املقرَّرة واملقاييس املعايري عند تقف أن الخالقُة طبيعتُه أبت إذا الضليَع الفنَّاَن نعذر
ُمهيبًا بشخصيته معتزٍّا طليًقا فنَّها أرَسلت بل الجماهري مستوى إىل النزول ورفضِت
واملريدين الخاصة أولئك طريق عن بالجماهري ومرتفًعا بالدهماء يُهيب أن قبل بالخاصة

رسالته. نرش يف الفنَّان عن ينوبون الذين
ولكنَّ الفنِّية، لطبيعته وفًقا الجماهري لرغبات يستجيب ال وقد الفنَّاُن يَستجيُب قد
ي يُضحِّ هو وإنما اعتبار، أليِّ وال الجماهري إرضاء ملجرد بفنِّه ي يُضحِّ لن الصادَق الفنَّاَن
عىل يُعاُب ما يثنيه فال لفنه. إنصاًفا يده متناول يف التي وبامُلتَع امليسورة بالشهرة
نفسه نبع من هو فنَّه ألنَّ غريبٍة، أصالٍة من أخيلته وعىل لغته وعىل الخاصة اتجاهاته
َلْفتَتُه فإنما النقد إىل التَفَت إذا وهو نفسه، خلصاء وإىل نفسه إىل وأخريًا أوًَّال ٌه وُمَوجَّ
الصويفُّ يهمُّ كما ه ويهمُّ الكمال ينشد َمْن مباالة وعدمها؛ املباالة بني جامعة محضٌة فنِّيٌة
التقليد أنصار أو املغرضني بنفور املباالة وعدم املخلصني، الناقدين آراء عىل يقف أن
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للغتهم جديدٍة فنِّيٍة ثروٍة خلِق من ذلك وراء ما ناسني وتجديد، إبداٍع كل عن العازفني
امُلعاد. بالقديم االكتفاء بدل

للوجود الحيَُّة الصورُة هو طبيعِته يف الفنُّ كان وإذا الفنَّان. غريُ الفنَّ يعرف لن
الحياة، شقاء من فراًرا إليه يهرع ُروحيٌّ َمالذٌ للفنَّان بالنسبة فهو الوجود، خلَف وما
األغراض َشتَّى يف عَر الشِّ يقرض الذي املوهوُب فالشاعُر باملستقبل. والثقة األَمل فيستمد
تقاربها عىل الصور وتلك نفسه، مرآِة يف ينعكس مما خلَفها وما الحياَة ُر يَُصوِّ إنما
بأن ذلك بعد الشاعُر يُطاَلُب فكيف له. ٌس وُمتَنَفَّ الشاعر لوجدان ٌ َملجأ هي تباينها أو
هو وكأنما صاحبه، نفس من ليس الشعُر كأنما الجماهري، إلرضاء آليٍّا تحوًُّال َل يتَحوَّ

ارتجاًال؟ مرتجًال كان ولو حتى العنيف العصبي باملجهود ليس

والتقلُّب التجارب الدائم الحركة الرسيع اآليلِّ املاديِّ العرص هذا يف الناس أنَّ تاجور يرى
من ليشء عندهم وقَت ال إذْ الصحيح، التقدير وتقديره الفني العمل ق تذَوُّ عن بعيدون
وهو عنه، التعبري وعن الفني الجمال ِم تَفهُّ عن الحالة لهذه تبًعا عاجزون وهم ذلك،
فإنَّ الشيخوخة، أعراض من يعدُّها التي الحالة هذه يف أثًرا العلمية للنهضة أن ينفي
إنها فقْل: البيئات من بيئًة فارقت ما فإذا الشباب، صفات من رأيه يف الشعرية ة الحاسَّ

الفنية. الشيخوخة دور يف
وهي فيها، العامة للظروف تبًعا األمم سرية يف عارضٌة َمظاهر هذه أنَّ لنا ويلوح
إىل نقيٍض من ُل تَتَحوَّ قد املظاهر هذه أنَّ العجيب ومن قبلها، ملا الفعل ردِّ من غالبًا
شغالنًا األُمم من أمًة السياسيُة أو الحربيُة أو االقتصاديُة املشاكُل تشغل فقد نقيٍض،
تحَت الفنِّ جذوُة بقيْت وإْن الرصفة، الفنِّية األعمال عن ما حدٍّ إىل فترصفها كبريًا
الجذوة مشتعل بالفنِّ فإذا الرماَد ذلك ينفخ مما املشاكل هذه نفُس تكون وقد الرماد،
عزاءٌ ذاته يف فالفنُّ الكميدة. النفوس عن فيه للرتَّ إليه يُلجأ أو مجاله غري يف به يُستعاُن
ذلك جانب إىل وهو الحياة، لجمال ونرباٌس للذوق خطريٌ ومهذٌِّب عظيمٌة وسلوى كبريٌ
وسواءٌ املحضة. الفنِّية الدائرة خارج يف بها االنتفاع يمكن الخطر جليلُة حيويٌة وسيلٌة
االعتبارات هذه فكلُّ ذلك، غري أم نحتًا أم تصويًرا أم موسيقى أم شعًرا الفنُّ هذا أكان
َور الصُّ من صورٍة يف رفيَقه األوىل اإلنسان عهود منذ الفنُّ كان وقد عليه. األحكام جاريُة
واملؤثرة إليه الداعية العوامل حسَب آخر إىل مثاٍل من متحوًِّال وُمعينَه، رفيَقه وسيبقى
انقىض أن بعد نسبيًة به العنايُة تكون أن بديهيٌّ ولكْن نصيبُه، هذا كل يف وللشعر فيه.
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عن ُصدوٌف هذا يف وليس ، التقليديِّ االرتزاق وسائل من يبق ولم بالشعر ب التكسُّ زمُن
من لقَي ما لقَي قد نفسه وتاجور واالبتذال. التصنُّع درك عن بمستواه ارتفاٌع بل الشعر
نصيبه للشعر كان نفسها العاملية والحرُب الشعرية. منزلته عىل بناءً به العاملي الرتحيب
محلَّ يحلَّ أن الشعر من ننتظر أن اإلرساف من ولكن ودعايتها. ثقافتها يف الطبيعي
الطبيعية مكانته عليه تنكر ال أن وحسبنا لألمم، التهذيب أو التكوين عوامل من سواه

منكورٌة. أنها نرى وما
ه يَُوجَّ الحكم ذلك ولكنَّ فارغًة، ثرثرًة الشعر يف يرى األدباء بعَض أنَّ نُنكر ال نعم
الحيُّ اإلنساني الشعر ا وأمَّ الشعرية. الروح من املجرَّد الشائع املألوف النظم إىل عادًة
الذهنية، الحياة عنارص من عنٌرص فهو عامًة الفنَّ وينرص اإلنسانية الروح يعالج الذي
أيًضا ننكر ال ونحن أخرى. فنون إىل طاقتَه َحوَّلنا ولو حتى بتاتًا، عنه التخيلِّ يمكن وال
تفهم وال الجديد، الشعر عن تَْرَىض ال األدباء جمهرة أنَّ — قبل من اعرتفنا بل —
لإلخوانيَّات، وندوٌة للفكاهة وَمرسٌح الفنِّ عن خارجة وسيلة أنَّه من أكثر الشعر من
الحكم هذا ولكنَّ الحياة. من له حظَّ ال املتسامي أو ق املتعمِّ الجديد الشعر بأنَّ وتحكم
الشعر أنَّ يُثبت األدبي فالتاريُخ عرضيٍّا، يًا تمشِّ إالَّ تاجور ومالحظات يتمىشَّ ال الرجعيَّ
وإن الشعوب حياة يف التغلغل دائَم األثر عميَق يبقى وسوف يزال وما كان القويَّ الفنيَّ
الحيِّ الشعر هذا غري نَعني ال تعليقاتنا يف ونحن يفهمونه. ال َمْن وسلوكه نفوذَه اعرتض
أو األمم من أمٌة عنه تستغني أن يمكن فال أبديٌة، رسالته بأنَّ ونؤمن بسواه، نحفل وال
التسمية بهذه الحِريُّون عراءُ الشُّ فليؤمن وقتيٍّا. عنه صدفْت ولو حتى البيئات من بيئٌة
يف لضعٍف بيئاتهم بعزوف يبالوا أن دون حرًة وْليُطلقوها اإلنسانية الفنِّية برسالتهم
ل للتَحوُّ استعداٍد لقلِة أو الطبائع يف شديٍد لتبايٍن أو الذوق يف لخشونٍة أو الشعور
وال املهذَّبة الحياة من الصحيح الشعر مكانة عىل للحكم ينهض لن هذا فكلُّ الجديد،

والخلود. لالعتزاز أهليته مبلغ عىل

خطره! بانعدام ينادون بينما الحديث الشعر محاربة يف الجامدون أولئك يَتمادى وقد
األول» «اإلنسان لقصيدته جودت صالح الشاعر محاكمَة األشياخ من جماعة طلَب فقد
لقينا كما اإلنسان، ونشوء الخليقة بَْدء تفسري يف الباطن العقل أوهاَم فيها َر َصوَّ التي
من الشعر هذا مثل أن مع وأمثالها، الفنَّان» «الخالق قصيدتنا إزاء كبريًا عنتًا قديًما
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املحاكمات عن كتابه يف جارسون موريس أشار وقد الصميم.12 اإليمان ينايف ال الشباب
« الرشِّ «أزهار ديوانه أجل من بوديلري الشاعر أصاب ما إىل الحديث العرص يف الشهرية
لم النارشين ألن ظهوره استمراَر بمصادرته الفرنسية الحكومة قراُر يمنع لم الذي
يف التفكري إىل الحكومة دعا مما ذلك، يبيح ال القانون أن من بالرغم طبعه عن ينقطعوا

متدلِّيًا. أم متساميًا أجاء سواءٌ يَُصاَدُر وال يُقاَوُم ال فالَفنُّ القرار، هذا إلغاء
يكتفوا أن عنه يرضون ال بمن يحسن القويِّ الفنِّ مصادرة يف العنف بدل أنَّه وعندنا
مالبساته حيث من أرضاره إىل ثم ، َفنٌّ هو حيث من فيه الجمال نواحي إىل بالتنبيه
مثًال خلقيٍة ناحيٍة ِمْن تُرضينا قد التي الفنِّية لألذواق العنيفُة املقاومُة ا وأمَّ األخرى.
كيفما — القوية روحه فإنَّ نفسه، الفنِّ محاربة يف شيئًا يجديان ال ٌف وتَعسُّ فتَحكٌُّم

إطفاؤه. يمكن ال خالٌد قبٌس — َمظاهُره كانت

ألننا للمستقبل بالتفاؤل ُمْفَعٌم فإنه التربُّم ُروح من التصديَر هذا يتخلَُّل ا ممَّ وبالرغم
ألساليبنا الكيل االستيعاب عىل والقدرة انتهينا، حيثما البداية ُروَح اآلتي الجيل يف نلمح
غري يف ونحييه به نفرح الذي الصالح ُر التطوُّ هو وهذا بجراءة. التقدُّم ثم فنِّنا ودقائق
وظالُل» أشعٌة الحياة «إنَّ نقول: كنَّا أن وبعد يتذبذب. ال املبادئ صادق دام ما ٍظ تحفُّ
ال الجديُد الجيُل صار الغريب، التقرير لهذا السابق الجيل من نُسخط َمْن فنُسخط
والتحاليل الجديدة األحاسيس هذه يف ع نتوسَّ أن إالَّ ولنا له ويأبى اإلجمال بهذا يَرىض
وَمعاٍن عواطف إىل واألضواء لألطياف تحليلنا إىل يُصغي َمْن وجدنا ة ثمَّ وِمْن الحديثة.
الشعرية التعبريات يف املشاعر الشرتاك وجدنا ة ثمَّ وِمْن ألوانها. إىل املنشوُر يحلِّلها كما
شعٌر للنور يكون أن يفهم وال منها يَضحك املايض الجيُل كان أن بعد مقدِّرين، فاهمني
نقول حينما تفهمنا ف املثقَّ والشباب الحارض جيلنا من الخاصة صفوة ولكنَّ ، خاصٌّ

الشاعر: من

ال��ُع��ُه��وِد ب��م��اض��ي وَم��ع��ن��اه��م��ا وال��ظِّ��لَّ ال��ن��وَر يَ��ف��ه��ُم ُه إالَّ ل��ي��س

ص٢٨٨. م٣، «أبولو» يف تعليقنا انظر 12
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ال��ول��ي��ِد ُش��ع��وِر ف��ي ك��اَن وإْن ـ��ِر ال��ف��ج��ـ ن��ظ��رِة ف��ي األش��ج��اِن واب��ت��س��اَم
ب��ع��ي��ِد ِم��ْن رائ��ًع��ا الَح وإْن م��ي ا ال��دَّ ��ف��ِق ال��شَّ ف��ي ال��غ��روِب وأن��ي��َن
ال��م��ع��ب��وِد ج��م��ال��ِه م��ن ف��ات��ٍن ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي اآلالِم واخ��ت��الَج
��دوِد ال��صُّ م��ث��َل يُ��خ��اُل ُح��نُ��وٍّ ف��ي َوب��ثٍّ ل��ص��ْف��ٍو ح��وَل��نَ��ا ُص��َوٌر
ال��خ��ل��وِد أم��ان��ي ل��ل��ورى ع��ازًف��ا ع��ن��ه��ا يُ��ت��رج��ُم َم��ْن ال��ش��ع��ُر ف��إذا
ال��م��ن��ش��وِد ب��م��ج��دن��ا َح��ِريٌّ ـ��نَّ ال��ف��ـ يُ��ح��س��ُن ال��ذي ال��ش��اع��ُر وإذا

الصادقة الفنِّية النهضة شعلَة تحمل دامت ما أقلية هذه تكون أن بضائٍر وليس
فيما منا أشجَع اإلحساس املرهُف الجديُد الشاعُر الشباُب يكون أن أميل وأكربُ للمستقبل.
عن النموذج هذا أذكر أن وبحسبي الغريب، الجديد شعره نماذَج يُهمل ال وأن مىض،

أنغام»: «باقة

ت��وق��ي��ِع��ْك ِم��ْن ُف��ِت��نْ��ُت إل��ي��ِك اس��ت��م��ْع��ُت إذا
رب��ي��ِع��ْك ب��م��ج��ل��ى ع��ي��ن��ي ل��دي��ِك س��م��ع��ي ك��أنَّ

ل��ل��َع��يْ��ِن األزه��اِر نُ��َخ��ُب ك��أنَّ��ه��ا زاه��ي��ًة األل��ح��اِن ه��ذه إل��ى اْص��ِغ��ي
ال��ف��ن��ي زه��ِرِك ِم��ْن ب��اق��ة وَج��م��ُع��ه��ا ب��ه يُ��ض��يءُ ل��وٌن ل��ه ل��ح��ٍن ف��ك��لُّ
ال��ظ��نِّ ِم��َن غ��ي��ري تَ��َخ��يَّ��ل��ُه وإْن ب��ه ي��ف��وُح ِع��ط��ٌر ل��ح��ٍن وك��لُّ
ال��ك��وِن ع��ن غ��اب��ْت ال��ت��ي ال��م��ع��ان��ي َج��مُّ ح��ق��ي��ق��ِت��ه ف��ي وك��ون��ي ك��ون��ي، وأنْ��ِت

ت��وق��ي��ِع��ْك ِم��ْن ُف��ِت��نْ��ُت إل��ي��ِك اس��ت��م��ْع��ُت إذا
رب��ي��ِع��ْك ب��م��ج��ل��ى ع��ي��ن��ي ل��دي��ِك س��م��ع��ي ك��أنَّ

يف املنبوذ النظم من اآلن إىل وهو ُجنونًا، أو هذيانًا وقته13 يف يَُعدُّ كان الشعر فهذا
املشاعر بني االشرتاك هذا يقاوم لم َمْن النابهني الشباب شعراء من ولكنَّ كثريين، ُعرف
تََقدَّمه َمْن آلثار الفني واالستيعاب التحرُّر ذلك فساعده بينها، الفني التجاوب وَمعاني
البيئُة كانت ولو وغبطًة تفاؤًال يملؤنا تجويًدا الجديد إنتاجه يف التجويد عىل الرائدين من

العرصي. الشعر من الفريدة الرضوب هذه عن صادفًة كلُّها

ص٢٩. الفجر» «أنداء ديوان انظر 13
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لشعرنا محًضا تقليًدا الناشئ للجيل عر الشِّ هذا أمثاُل يُعترب أن العدل من وليس
ظهوُر ذلك يتبع ما رسعان ولكن جيلنا، بشعراء التأثُّر طابَع عليه أنَّ ننكر ال كنَّا وإْن
بعضهم يعيب مما وليس عر. الشِّ من جديد بطراز وبدايتهم الناشئني، الشعراء شخصيَّات
االستفادة ذلك من يستفيد وأن املنَوَّعة واتجاهاته فننا دقائق عىل ا تامٍّ وقوًفا يقف أن
هذه يجحد أن يعيبه الذي وإنما سنِّه، من يُنتظر مما أقوى إنتاج عىل تعينه التي التامة
هذه لوال أنه مع والغرور، الوهم بدوافع الفنِّية الصالت هذه قطع يحاول وأن الحقيقة

قة.14 املوفَّ بدايته من تمكَّن ملا الصالت
املبهمات بدل العلمي التَصوُّف من ألواٌن الحديث الشعر بهذا املقرتنة املظاهر ومن
وأخواتها، الكونية» «األشعة قصيدة يف كما القديم، الشعُر بها تشبَّع التي واملعميات
الفناء أِرس من وَخالَصه طمأنينتَه الشاعُر فيه يَرى الذي النَّوعيُّ التََّصوُُّف أوضحها ومن

يِه: تأسِّ يف فيقول

وض��رَّاءُ َض��رَّاءٌ َج��زائ��َي ول��و أج��ح��ُده ل��س��ُت ل��ن��وع��ي15 ل��م��ل��ٌك إن��ي
وغ��نَّ��اءُ ب��ك��م��اءٌ ال��ط��ب��ي��ع��ُة ح��ي��ن ل��ه��ا ان��ت��ه��اءَ ال ك��ص��الٍة ُع��زل��ٍة ف��ي
ش��اءوا َم��ْن ال��ح��بَّ وأع��ط��ي ال��ح��ي��اِة ِم��َن أخ��ل��ُص��ه م��ا ح��ي��ات��ي زك��اَة أُع��ط��ي

بهذه طليعته األقلِّ عىل أو الناشِئ الجيِل شعراءُ يحفل أن الطَّيبة الظواهر ومن
وَمواطنهم الزُّرَّاع بحبِّ الطبيعة شعَر يقرنوا وأن عامًة، الطبيعة وبشعر التصوُّفية الروح
غيبتي بعد إنجلرتا من عودتي أثر شعري عىل يُنتقد كان اللون هذا أنَّ وأذكر الريفية.
الريف وبمشاهد حة بالفالَّ ة الخاصَّ عنايتي يدهشه َمْن أصدقائي بني وكان الطويلة،
جعلني ما هو هذا شعوري ولعلَّ «قطور». بلدة يف أرستي موطن إىل وحنيني املرصي
فجزيُت بها شغفهم وأعلنوا الريفية َمواطنهم عىل عطفوا الذين الشباب بشعراء أُعجب
الشاعر تقدير املقام هذا يف أنَس ال أنَس وإْن تشجيع. من أملك ما بكل هذه محبتهم
شك بال فهم املهجورة»، «القرية قصيدته يف للزُّرَّاع سمث جولد أوليفر العظيم األرلندي

تأليف: The Use of Poetry and the Use of Criticism النقد» وفائدة الشعر «فائدة كتاب انظر 14
إليوت. ت. س. ت.
اإلنساني. النوع 15
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بهم، تبدأ الصحيحة والديمقراطية عزَّتُها، عزَّتهم ويف زراعيٍة أمٍة لكل الفقري العمود
وبالحضارة حني بالفالَّ اإليماُن وهذا وقوميته. الشعب نهضة رسُّ هي التعاونية ونهضتهم
منه حظٌّ الديوان هذا ويف املختلفة، دواويني يف املتميشِّ عنهم لشعري الباعث هو الريفية

القومي. الشعر من ألواٍن يف وعامة مبارشة تمّسهم خاصة بني منَوَّعٍة ُصَوٍر يف
السواء عىل وعظائمها األمور صغائر يف ُل التأمُّ الحديث الشعر هذا َمظاهر من كذلك
والتعبريُ التصويريُة، األلفاظ وكثرُة باملعنويات، يات الحسِّ واقرتاُن كشافة، نافذة بنظرة
دفاعنا إىل تحتاج ال مظاهر هذه أنَّ ونظنُّ غايًة. ال أداًة اللغة واعتباُر الجريء، الرمزي
يختلف فال املظاهر هذه تفسريُ أُيسءَ ومهما الشاملة. الشعرية النظرة وليدة فهي عنها
التي اللغة وأنَّ بيانها، واتساع أساليبها وسماحة العربية الكلمات وجوه ِد تَعدُّ يف اثنان
بها فإذا األهواء تُمليه تضييًقا شعرائها عىل يُضيََّق أن يجوز ال الكثري الخالف تحتمل
املناسبة بهذه أعجبتني وقد أدنى»! «مثًال ندِّه ومن أعىل» «مثًال الشعر هذا من تجعل
فيها: قال يوسف عطية محمد الفاضل األديب هو العرصيني نقادنا ألحد حصيفٌة كلمٌة

لغتنا ألنَّ الضائَع تَعبَهم اللغوية الخطايا يتصيَّدون الذين األدباء عىل أنعى
مقصُدهم كان فِإْن توجيٍه، غريُ عبارٍة ولكلِّ وجٍه غريُ كلمٍة لكلِّ هللا بحمد فيها
بًرصا لهم بأنَّ الناس إيهاَم غرُضهم كان وإْن رسٌف، فهذا العليا امُلثُِل ابتغاءَ
األحمر وخلف واألصمعي عبيدة ألبي الكماُل يتهيَّأ ولم غروٌر! فهذا بالحروف
أدباء من وترتان وعالن لفالن يتهيأ فكيف هم، وهم وصحفوا لحنوا فقد

اليوم؟!

إىل تشري وإنما باللغة، التهاون من شيئًا تعني ال املالحظة هذه مثل أنَّ ونكرِّر
هي املستوعبني الناضجني الشعراء حرية وأنَّ ، الفنِّ وروح تتفق ال الفقهية الروح أنَّ
وليس اسة. الحسَّ الرشيقة تعابريها من كثرٍي يف االبتداع ُروَّاد فهم واللغة، الشعر لخري
تخرتع وأن واملعنويات، يات الحسِّ بني ما املستوعبة الحرة نظرتهم تجمع أن إذن بدًعا
وشواهد املألوفة، املشاهد يف والفلسفة الشعر ترى وأن التصويرية، األلفاظ من الكثري
تمليها العرص فروُح عنها، يُعتذر بالتي ليست دواويننا من قبله وما الديوان هذا يف ذلك
ثقافٍة ألي مقصوٌد تقليٌد هذا من يشء يف وليس الجديد. الشعر يف وستشيعها وستبثُّها
والغرب، الرشق نزعات بني تجمع مرص يف وهي أممية روح العرصية الروح فإنَّ معيَّنٍة
عن عمًدا العرصيُّ شعُرنا يتخىلَّ أن املحمود غري ومن ذلك تمثل أن املحمود الطبيعي فمن
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النابي وهتافهم املحافظني رضاء لينال القدماء تقليد يتعمد ثم الطبيعية املؤثرات هذه
بأملعيته!

ويجب التعبري قدرة من القوة يف أسبق الشعر يف اإلحساس أن يف شك من وليس
التجارب يمثل والشعر لذاته، يوجد كالجمال الشعر أنَّ يف شك ال كذلك أوًال، يتضح أن
أن لناقٍد وليس رمزيٍّا، أم رصيًحا التعبري أجاء سواءٌ وصًفا يصفها أن قبل الوجدانية

العنارص.16 لهذه جاهًال دام ما بنقده للشعر يتعرض

الطفل وخواطر املجنون وخواطر الحكيم فخواطر صاحبه، نفسية عن عُر الشِّ يُسأل ال
ينايف ال ما هو الشعر أرقى ولكن شعريٍة، بطريقٍة عنها َ ُعربِّ إذا شعٌر كلِّها الساذج
الحياة للبِّ صادقًة مرآًة يكون أن يجب العايل الشعُر وهذا العامليَة. الحقيقَة روحه يف
أن جاز وإن الحياة، صميَم متناوًال فيه التشاؤم يكون أن يجوز وال املتفائلة، الخالدة

الباطل. عىل ثورته يف َمظاهرها يتناول
هو وإنما ذلك، من يشءٍ عن يعربِّ ال األدب إىل به يُساءُ الذي الشعر أنَّ يف مشاحَة وال
إىل باإلنسانية ورجوع الحقائق يف مغالطات منه فكثريٌ وبالرنني. باأللفاظ لعٌب غالبه يف
الشعور من وال املتفائل، العلم روح من وال البصري، التَصوُّف من يشء يدعمه ال الوراء،
هذا والجمال. للحق الحماسة من وال الحكيمة، بالطبيعة اإليمان من وال البرشية، بمجد
صناعية واستعارات لتشابيه أخرى صور عن عبارة العاثر النظم هذا بل السقيم الشعر
وسيان النفسية، األمراض من صور أو السوداوية وطغيان الجهل شكوك من نماذج أو
ال األداء مَشوََّه كريًها بغيًضا دام ما له فنية قيمة فال التجديد أو املحافظة باسم لنا َم ُقدِّ

الفنية. الطبيعة من يشءٌ يسنده
شعراء، روحهم يف كانوا األنبياء وجميع للفلسفة،17 توأٌم وغايته روحه يف الشعر إنَّ
املجتمع، يف البيت، يف الطريق، يف يشء: كلِّ يف الشعرية الدَّوافع يتجنب ال الناضج والشاعر
عنده، سواء كلُّها األجرام، أعظم يف الحرشات، أتفه يف السماء، يف األرض، يف الوحدة، يف

. والحقِّ والجمال الخري عناَرص جميًعا منها تقبس الفنية وشاعريته

نيتيش. إليزابيث الدكتورة تأليف: The Criticism of Literature األدب» «نقد كتاب راجع 16

الدكتور تأليف: The Philosophy of English Literature اإلنجليزي» األدب «فلسفة كتاب راجع 17
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هذا طريق عن باإلنسانية النهوض هي للشاعر رسالة أسمى أنَّ يف عندنا شكَّ وال
— عنه يعربِّ ما كل يف وهو أثره، الفني» «للذوق يقدِّر جليل مربٍّ فهو الجميل، الفنِّ
— الكونية للحياة مرآًة أو لإلنسانية مرآًة أو للمجتمع مرآًة أو لشخصيته مرآًة جاء سواء
يأبى كما الوقوف لها ويأبى األمام إىل بالحياة يسري الذي الفني» «الذوق هذا ينرص إنما
من أسمى وهي عاملية، نقل لم إن نوعية فالحياة الحقيقي. باملعنى الفناء أو التشاؤم لها

جنٍس. أو فرٍد يف تُحَرص أن

تناولتُها التصديَر، هذا أكتُب وأنا أمامي ازدحمْت التي الفنِّية النقط من طائفٌة هذه
اد، النقَّ األدباء بعض أسئلة عىل إجابة أو فيها، آرائي معرفة تشوقهم ملن ا عامٍّ تناوًال
شهاب السيد نظمها التي الغثة األمداح عن التحدُّث يشوقه َمن بينهم أن أعلم كنت وإن
أو الشعر هذا بخصائص اإلملاُم يَعنيه ما أضعاَف وإسماعيل وسعيد عيل محمد يف الدين
يأبهون وال ضعفه عىل قديم بكل يحفلون َمْن وبينهم النابهني، الشباب شعراء بنزعات
إىل عمدُت أني ولو واملعقول. الذوق حدوَد هذا كل يف تجاوزوا وقد قوَّته، عىل جديٍد أليِّ
اتِّساًعا التصدير هذا مجاُل بي التَّسع النقط بهذه تتصل التي الخواطر جميع تدوين
املقبلني بقراءته، لني املتفضِّ أصدقائي تحية شأنًا أقلها وليس منه، وغايتي يتَّفق ال كبريًا

أندادي. وأرواِح نفيس من فشعرَي شعٍر، من بعده ما عىل
شادي أبو زكي أحمد
املطرية ضاحية
١٩٣٤ سنة نوفمرب ٣٠ يف
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الديوان إهداء

ال��وَرى ُم��ن��ت��ه��ى إل��ى ال��دُّن��ي��ا َم��ن��ش��أ إل��ى ال��ثَّ��َرى ع��اَل��ِم ع��ن ال��م��ح��ج��وِب ال��غ��ائ��ِب إل��ى
تَ��ب��ع��ث��َرا م��ا ال��ُع��َل��ى ُح��ْل��ِم ِم��ْن تَ��بَ��ْع��ثَ��َر ب��ه ال��ذي ال��ف��ض��اءِ ال��طَّ��ْل��ِق ذل��ك إل��ى
تَ��َع��ثَّ��َرا ال��ج��ريءُ ال��ف��ك��ُر إث��ِره��ا وف��ي س��ري��ع��ًة ت��م��ض��ي األج��راِم ه��ذه إل��ى
ج��رى1 ال��ذي ال��س��ن��ي��ِن بَ��ْح��ِر ِم��ْن م��الي��ي��َن َس��ف��ي��نُ��ه��ا ج��ازْت األن��واِر ه��ذه إل��ى
نَ��رى م��ا أض��ع��اِف أض��ع��اَف َدُه وَج��دَّ ُه َوه��دَّ ال��وج��وَد ص��ان م��ا ك��لِّ إل��ى
وُم��ْض��َم��َرا ص��ري��ًح��ا ِش��ع��ًرا وأن��ش��ُره��ا ع��ب��ادت��ي أه��دي ال��ك��وِن ُروح ال��ح��بِّ إل��ى
تَ��ن��ثَّ��َرا! ح��ت��ى ال��م��وُج ف��ث��اَر تَ��ث��وُر ع��واط��ًف��ا ال��ُع��ب��اِب ف��وَق ب��ِه بَ��ع��ثْ��ُت

شادي أبو

عظيمة. برسعة السكون امتداد ظاهرة إىل إشارة 1





اْلُعَباب َفْوَق

الديوان شعر

الجديد العام

األزمات) (عام

ُولِ��ْدَت؟ ��ا َل��مَّ أه��ل��وَك م��اَت وق��د ُولِ��ْدَت َوْه��ٍم أيِّ ف��ي ال��دَّه��ر َف��تَ��ى
بَ��يْ��تَ��ا تَ��ْل��َق ول��م تَ��ل��ق��ى األه��ُل ف��ال ع��ل��ي��ًال ل��ق��ي��ًط��ا أراَك ل��ي وم��ا
َم��ْوت��ى! ال��ده��ُر يَ��ل��ف��ُظ ف��وق��ه وك��م ال��ُع��ب��اِب ه��ذا َم��تْ��ِن ع��ل��ى ش��ري��ًدا
َم��ْوتَ��ا ال��ده��ر أذى م��ن ب��ه��ا ك��أنَّ ال��ع��ال��م��وَن ل��ط��ل��ع��ت��ِه ي��ض��جُّ
وم��ي��تَ��ا؟ ح��يٍّ��ا ال��ب��ؤُس ش��م��ل وق��د ال��زم��اِن ل��ه��ذا أن��ت أتُ��ن��َس��ُب
َم��أت��ى غ��ي��ِر ِم��ن ال��ي��وَم ج��ئ��ت��نَ��ا ل��ق��د ال��ض��الِل! اب��َن ي��ا ب��َك َم��ْرح��بً��ا ف��ال
ف��ُم��تَّ ح��ي��اة تُ��َع��دَّ أن أب��ى ال��ق��دي��َر ال��ح��ك��ي��َم اإلل��َه ك��أنَّ
َص��ْوتَ��ا ال��ح��قُّ يُ��ْس��ِم��ُع ال ل��ذل��ك ال��زم��اِن ب��غ��ي��ر ن��ع��ي��ش ف��ن��ح��ن
وثَ��بْ��تَ��ا! َوه��ًم��ا ال��ع��ي��َش ت��رى ن��ف��وٌس ال��ح��ي��اة َف��ْوَض��ى ك��لِّ ِم��ْن وأع��ج��ُب



العباب فوق

العباب فوق

ل��ل��نَّ��َغ��ْم ال��ن��ه��اي��ُة ف��ه��م��ا واألل��ْم ال��ص��ب��اب��َة َغ��نَّ��ى
ال��ظُّ��َل��ْم ف��ي أُص��غ��ي ح��ي��راَن ك��ل��ه ُع��م��ري زل��ُت م��ا
ن��َه��ْم وع��ل��ى ه��ًوى، ع��ل��ى ـ��ِد، ال��ن��ش��ي��ـ ع��ن ال��ق��ص��يُّ وأن��ا
يَ��ب��ت��س��ْم ث��غ��رِك ف��وق ه��ِة األُلُ��و م��ن ال��خ��ل��وِد نَ��َغ��ُم
ك��ال��ُح��لُ��ْم إال ن��ل��ق��اه وال ب��ه ��م��ي��ن ت��ت��ب��سَّ
ال��َك��ِل��ْم ع��ن ي��ع��فُّ ب��ل ءٍ غ��ن��ا إل��ى ي��س��ت��ح��ي��ل ال
��ُدْم ال��سُّ ف��وق ك��ن��وره ِة ال��ح��ي��ا ِق ح��الَّ ص��وُت ه��و
ي��زدح��ْم ج��م��اًال ـ��ح��ُظ��ه وأل��ـ أس��م��ُع��ه ب��ال��ل��م��ِح
ن��غ��ْم وال ض��ي��اءَ ف��ال األص��مُّ األع��ش��ى وك��أن��ن��ي
ي��س��ت��ت��ّمْ ج��م��اٍل ِم��ْن ـ��ه��ى أب��ـ خ��واط��ره��نَّ إال
يُ��ل��ّمْ وال ي��ق��رُّ ف��ال ِب ال��ُع��ب��ا ع��ل��ى ي��ط��وُف ص��وٌت
ب��األل��ْم ت��داَوى ل��م��ن ِل ال��خ��ي��ا ك��إي��ن��اِس إال
م��ع��ت��ِص��ْم أو م��غ��ام��ٌر ِل ب��ال��خ��ي��ا أن��ا ط��ال��م��ا ي��ا
ت��ل��ت��ط��ْم دن��ي��ا وه��نَّ ِب ال��ُع��ب��ا أم��واَج وأخ��وُض
ال��م��س��ت��ج��ْم ال��وج��وِد ـ��ف��اَر أس��ـ ع��ل��ي��ه ال��رم��وَز وأرى
واألَُم��ْم ال��ح��وادِث ِع��بَ��َر أل��غ��اِزه��ا ِم��ْن ف��أح��لُّ
تَ��رت��ط��ْم ال��ح��وادُث وب��ه��ا ال��وغ��ى ب��ه��ا ال��س��الُم ف��إذا

البحر بنات

مطري) يوم خواطر (من

ذرَّاِت��ه��ا ف��رَّق��وا ج��ن��ٌد ل��ل��ص��ي��ِف وإن��م��ا ال��غ��ي��وُم، ت��م��ل��ُؤه ال��ج��وُّ
أش��ت��اِت��َه��ا م��ن ال��ص��ي��ف س��ب��اي��ا ج��م��َع��ْت ِم��ن��ع��ًة ال��ب��رودُة ل��ه��ا ت��ع��وَد ح��ت��ى
ك��م��م��اِت��َه��ا ف��غ��ي��ابُ��ه��ا ل��رج��وع��ه��ا، أُبُ��وَّة ال��م��ش��وِق ل��ل��ب��ح��ِر ف��ت��ف��يءَ
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ب��ح��ي��اِت��َه��ا؟ ح��ي��اتُ��ه ح��ي��ن أي��الُم َج��ن��ى؟ وم��ا ال��ش��ت��اءَ ت��ش��ك��ون ف��ع��الَم

∗∗∗
ل��ذَّاِت��َه��ا! م��ن ��يْ��ِف ال��صَّ ظ��ل��ُم ن��ال ك��م أم��واج��ِه! ف��ي ال��ب��ح��ر ب��ن��ات ُع��وِدي
ُع��َداِت��َه��ا ع��ي��ُن ال��ص��ي��ِف ف��ي ف��ُع��دات��ُه وُُع��وَدُه ال��ش��ت��اءُ أح��ي��ا ف��ق��د ُع��وِدي!
بُ��ن��اِت��َه��ا ب��ي��ن ��ْح��ِب ل��ل��سُّ ارج��ع��ي ث��م ج��دي��دًة ال��ُع��ب��اِب ف��ي وس��ي��ري ُع��ودي
ِم��رآِت��َه��ا ف��ي ��ْح��ِب ال��سُّ روان��ي ت��ج��ري وج��داوًال ط��غ��ى َم��َط��ًرا ��ق��ي وت��دفَّ
ف��َواِت��َه��ا ب��ع��د ال��ل��ذاُت تُ��غ��ن��َم ل��ن ث��ائ��ٍر ُع��م��ٍر ب��ج��دي��ِد وت��م��تَّ��ع��ي
ح��االِت��َه��ا ِم��ْن ال��ت��ن��وي��ِع ف��ي ف��ال��ع��ي��ُش ب��ح��ال��ٍة ت��دوُم ال ب��دن��ي��ا واْرَض��ْي

باشا صدقي إىل

وح��م��ي��م��ا م��ودًِّع��ا األن��اِم ب��ي��ن ي��ج��ْد ول��م ال��ع��ري��ِض ال��ُح��ك��ِم أم��ودَِّع
زع��ي��م��ا تُ��ض��ي��ُع زل��تُ��ه وال��ع��ق��ُل غ��الب��ٍة س��ي��اس��ٍة رغ��َم خ��دع��وَك
ع��ظ��ي��م��ا ال��ع��ظ��ي��َم ج��ع��ل��وا َم��ْن أُن��س��ي��َت م��ث��ل��م��ا ال��ع��ظ��ي��م��ُة م��واه��بُ��َك ُق��ِب��َرْت
ذم��ي��م��ا راح ال��ش��ع��ِب ه��ذا ُروِح ِم��ْن َج��الَل��ُه ي��س��ت��م��دُّ ل��م م��ا وال��ُح��ك��ُم
وأل��ي��م��ا ج��ان��يً��ا ال��ت��ن��اح��ِر ه��ذا ف��ي ق��واه ت��ض��ي��ع وط��ن��ي ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ن��ع��ي��م��ا! ال��ن��ع��ي��َم نَ��ْل��َق��ى ف��م��ا َه��َدٌف، دائ��ًم��ا ل��ل��ش��ق��اوة ك��أنَّ��ا ح��ت��ى

ربيع! يا غب

ه��واك��ا ط��َويْ��ُت ك��م��ا ال��غ��َراُم ُط��ِوَي يَ��ْه��َواك��ا! َم��ْن ف��ل��س��ُت رب��ي��ُع ي��ا ِغ��ْب
أل��ق��اك��ا؟ ك��م��ا آالًم��ا أل��ق��اه س��اب��ٍغ ع��ط��ٍر وك��لُّ ال��ُع��ط��وُر ِل��َم��ِن
األش��واك��ا ��ل أت��أمَّ ُع��زل��ت��ي ف��ي وخ��لِّ��ن��ي ��ق��وَك ت��ع��شَّ ل��ل��ذي��ن ُع��ْد
أراك��ا ح��ي��ن ال��َج��ْدَب أح��سُّ إن��ي ش��ام��ًال َج��ْدبً��ا ال��ه��ج��ر إزاءَ ِص��ْر أو
ت��رض��اك��ا وال تُ��ه��ِدي م��ا ك��لِّ ع��ن ع��ي��نُ��ُه تَ��ص��دُف ال��م��ك��ل��وُم ال��ش��اع��ُر
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وِش��راك��ا؟ ت��ح��اي��ًال ال��دالُل ل��م��ن ال��ه��وى؟ أن��غ��ام وك��لُّ ال��ع��ب��ي��ُر ل��م��ن
س��واك��ا ال��ح��ب��ي��ُب ن��اَج��ى ُم��ذ ل��ل��وه��ِم م��خ��اي��ٌل ال��ف��ات��ن��اُت ال��ش��ب��اُك ه��ذي
رآك��ا! ح��ي��ن ال��ح��بُّ ف��ُج��نَّ ج��اف��ى، ك��م��ن ون��أى ن��ع��م��ت��ي، م��ج��ل��ى أع��ددَت

∗∗∗
وه��الك��ا م��ن��اح��ًة ال��ن��ع��ي��َم أج��ُد ال��ه��َوى ب��م��ه��زل��ِة ك��ف��ى رب��ي��ُع! ي��ا ِغ��ْب
ي��ت��ب��اك��ى! م��ن ألن��ت اْل��ُم��ض��اِع؟ ـ��َق��ط��ر ال��ـ ف��ي أب��ك��ي��َت ال��ن��َدى؟ ه��ذا ف��ي أب��ك��ي��َت
وش��ب��اك��ا ع��اَل��ًم��ا ح��ول��ي أنَّ ول��و ب��ع��زل��ت��ي ال��ش��ج��يُّ ال��ب��اك��ي وح��دَي أن��ا
ِع��داك��ا ج��م��ع��ُت أن��ي أو َخ��ْص��م��اِن، وك��أن��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا، ال��ت��ج��اوُب ض��اَع
يُ��َح��اك��ى ول��ي��س ب��ه��ا ي��س��ت��ق��لُّ َم��ْن وج��اه��ًال ال��ج��م��اِل أَُم��َم خ��ال��ًق��ا ي��ا
َم��ع��ن��اك��ا اْل��ُم��ن��ى م��اض��ي ف��ي أدرك��ُت ب��ف��ت��ون��ه��ا وال��ت��ي ب��ي��ن��ي َف��رَّق��َت
خ��ط��اك��ا! س��م��ع��ت وق��د أن��َت، وم��ض��ي��َت ط��ي��ب��ه��ا م��ع��ان��ي وم��ض��ْت ال��م��ن��ى، م��ض��ِت

الربيع هتاف

زكي.) شعبان الفنان صديقه عىل الديوان صاحب (أمالها

ويُ��ب��ي��ُدُه؟ ح��ول��ه يَ��ع��ب��ث وال��ظ��ل��ُم ن��ش��ي��ُدُه ي��ك��ون ف��م��ا ال��رب��ي��ُع ه��ت��َف
ع��ب��ي��ُدُه؟ ف��ن��ح��ن ال��ح��ال��ي، ع��ه��ِدن��ا أو ع��ه��دن��ا؟ ل��س��ال��ِف س��خ��ري��ًة أت��راه
وج��دي��ُدُه وش��يُ��ه ي��رق��ص وال��ن��ب��ُت ل��ه ح��ل��ٍل ف��ي ي��رفُّ ال��ج��م��اُد ح��ت��ى
ع��ي��ُدُه ب��ع��ي��ٍد ل��ه ول��ي��س ن��غ��ٌم، ي��س��وس��ُه ل��ي��س ك��ال��ص��خ��ر ون��ف��وُس��ن��ا
م��دي��ُدُه! ال��م��دي��ِد ال��ض��ع��ف ف��ي ك��ال��وه��ِم أص��ب��ح��ْت ح��ت��ى ال��ج��ب��روِت م��ن َص��ل��دْت

∗∗∗
ش��ري��ُدُه األص��مُّ م��نَّ��ا ام��رئ ك��لُّ وإن��م��ا ال��رب��ي��ع، ع��ص��اف��ي��َر َغ��نِّ��ي
ج��ن��وُدُه ون��ح��ن ح��اك��م��ن��ا ف��ال��ف��ق��ُر ل��ن��ف��وس��ن��ا ��ت��ي ت��ت��ل��فَّ وال َغ��نِّ��ي
ُوج��وُدُه ال��رب��ي��ع م��ن ال��ف��ق��ي��َر يُ��ج��دي ف��م��ا زك��ان��ا وال��ظ��ل��ُم ل��ه ُوِه��بَ��ْت
ش��ه��وُدُه ول��ل��ه��واِن ال��ه��وان، دن��ي��ا وح��الُ��ن��ا ال��رب��ي��ُع، ه��و ال��ف��ن��ون ُدن��ي��ا
ُم��ع��ي��ُدُه؟ ال��رب��ي��ِع م��ن ي��ك��ون أت��رى رج��اؤن��ا وم��ات ك��رام��تُ��ن��ا ِدي��س��ْت
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ت��ج��دي��ُدُه رب��ي��ُع��ه��ا ال��رب��ي��َع إن َج��ْدب��ٌة ال��ع��ل��ي��ل��ُة وال��ن��ف��ُس ه��ي��ه��ات!
ق��ي��وُدُه تُ��َش��دُّ َم��ْوٍت ع��ل��ى وتَ��ثُ��ْر ل��ح��ي��ات��ه��ا ت��ن��ت��ف��ْض ل��م إْن ه��ي��ه��ات
خ��ل��وُدُه! ف��ال��ك��ف��اُح ال��ت��ه��يُّ��ُب، إال ُظ��الِم��ه ِم��ن يَ��ْق��تُ��ل��ُه ل��م وال��ش��ع��ُب

خطيبمرص

عبيد مكرم السيد الكبري الوطني ألقاها التي الرائعة االجتماعية الخطبة ملناسبة (نظمت
بالقاهرة.) املحامني نادي افتتاح يف

واْل��ُم��ف��دَّى ��ُل اْل��ُم��ب��جَّ وش��اع��ُره��ا ِم��ص��َر خ��ط��ي��ُب أن��ت «ال��وف��ِد» خ��ط��ي��َب
ت��ص��دَّى َم��ْن ال��س��ي��اس��ُة ب��ه ت��س��وءُ ج��ه��اٍد ع��ن أص��ونُ��َك ل��و ب��ودِّي
تَ��َردَّى َم��ْن يُ��ن��ق��ذ ف��ي��ه ن��داؤك ف��ي��م��ا م��ص��ر ُم��ص��ل��َح أل��ق��اَك وأن
َع��بْ��َدا اْل��ُح��رَّ تُ��بْ��ق��ي األخ��الِق ع��ل��ى ُج��رٌم ف��ه��ي ال��س��ي��اس��ة ِم��ن س��ئ��م��ُت
ت��َع��دَّى َم��ْن وأش��رَف ب��م��ك��رم��ٍة ت��ن��ادى َم��ْن أح��ك��َم ف��ك��ن��َت خ��ط��ب��َت
أْه��َدى ت��ل��ق��اه ب��ال��ذي وت��ه��ت��ُف ف��ي��ن��ا األخ��الِق ع��ث��رَة تُ��ح��ارُب
ت��َح��دَّى َم��ْن ال��س��ي��اس��ُة ب��ه��ا تُ��ط��ي��ُح ج��ه��وٍد م��ن أج��دى ذاك َل��ع��م��ري

الشاكني إىل

ق��لَّ��ْت م��آث��ُرُه��ْم ل��ك��ْن ك��ث��روا وق��د ُزع��م��ائ��ن��ا ِم��ْن ت��ش��ك��ون ك��م��ا ش��ك��وُت
َم��لَّ��ْت؟ أم ال��م��ع��ارك ف��ي خ��اف��ْت ه��ي وَه��ْل أُم��ٍة؟ ت��ه��اُوِن ِم��ْن َش��ك��ْون��ا ف��ه��ال
اخ��ت��ل��ْت؟ م��وازي��ن��ن��ا ه��ذي أم ال��ح��ْرِب؟ ع��ن م��ح��ج��ٌم وال��ج��ن��ُد ال��ُق��وَّاُد أيُ��ن��ت��َق��ُد
ض��ل��ْت ب��ي��ئ��ٍة ِم��ْن ف��ال��ع��ي��ُب لُ��ْم��تُ��ُه��ْم ف��ِإْن َم��ك��ارًم��ا ال��رائ��دي��َن ال��رج��اَل ع��َرْف��ُت
اع��ت��ل��ْت ب��ع��ده أم��ٍة ف��ي ع��ج��ٌب ف��ال ��ًة أمَّ ال��م��م��ث��ُل «ال��وف��ُد» ُخ��ِذَل إذا
ولَّ��ْت! َوح��َدٍة م��ن ال��وي��َل ف��ذوق��وا وإالَّ َوح��َدٍة أيَّ َوح��دًة ج��م��ي��ًع��ا ف��ك��ون��وا
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املوت غمرة

ح��ائ��ْر ل��ه��ف��اَن ال��ح��ي��اَة أق��ض��ي ـ��ِل، ال��ل��ي��ـ ظ��ل��م��ِة ف��ي ال��ع��ب��اِب، ه��ذا ف��وَق
ث��ائ��ْر ك��ل ع��ل��ى ث��ورٍة س��وى ِر ال��ب��ْد َط��ل��ع��ِة ِم��ْن ال��ض��ي��اءُ يَ��زْدن��ي ل��م
ال��م��ق��اب��ْر ب��ع��د ��م��اءِ ال��سَّ ف��ي ُج��م��ع��ْت َم��ْوت��ى أرواُح ال��ض��ي��اءَ ف��ك��أنَّ
غ��ام��ْر! ك��لَّ غ��ام��ًرا ال��م��وَت أرى أن وح��س��ب��ي م��ي��ٌت، ب��ال��ض��ي��اء وإذا

∗∗∗
ال��م��ص��ائ��ْر وك��لِّ ال��ق��وى ب��ك��لِّ ت��ي ال��ع��ا ال��ق��دُر ُ أي��ه��زأ ح��ي��ات��ي! ي��ا
ال��م��خ��اط��ْر؟! ف��ي دائ��ًم��ا ف��ت��ف��ن��ي��ن ـ��َوى ال��ن��ْش��ـ ال��ح��س��رُة وح��َدِك أن��ِت ت��ري أم
ش��اع��ْر ه��واج��ُس ه��ذه إن��م��ا وق��ال��وا ش��ع��وري ِم��ن ال��ن��اُس ض��ح��َك
وس��اح��ْر! ح��ك��ي��ًم��ا ض��ل��ل��ْت ول��ك��م ش��ع��ري دن��ي��اَي ص��م��ي��ِم ِم��ن ب��ي��ن��م��ا

الدنيا قصة

غ��ارُم ال��ن��اِس ف��ي ال��خ��ي��َر إنَّ أل��ل��خ��ي��ِر؟ ال��م��غ��ان��ُم؟ وه��ذي ال��دُّن��ي��ا ه��ذه ِل��َم��ْن
ظ��ال��ُم غ��ي��َرَك يَ��ب��َق ل��م ظ��ل��م��ْت وإْن ب��ه��ا ت��غ��ت��رْر ال ُدن��ي��اَك أق��ب��ل��ْت إذا
ح��ال��ُم أن��َت م��ا ال��ش��رَّ إنَّ وت��ح��ل��ُم؟ َخ��ْل��ق��َه��ا َد ت��ج��دِّ أن م��ن��ه��ا أت��ط��ل��ُب
واه��ُم ه��و َم��ْن غ��ي��ُر غ��ب��ي��نً��ا ف��ل��ي��س واه��ٍم غ��ي��َر ل��ه��ا ال��ك��ب��رى ة ال��ُع��دَّ ُخ��ِذ
وع��ال��ُم َح��ب��ٌر ح��ار ح��ت��ى ال��خ��ي��ر، م��ع ت��ت��ق��ي أن��َت ال��ذي ال��ش��رُّ ُم��ِزَج ل��ق��د
م��ت��الط��ُم ال��ورى م��وُج ف��ب��ي��ن��ه��م��ا ُدنً��ى وال دي��ٌن ك��ان م��ا ُف��ِص��َال ول��و
راغ��ُم ال��ط��ب��ع م��وج��ُب وع��اٍت م��ط��ي��ٌع، ف��س��ال��ٌب ك��ال��ك��ه��رب��اءِ: ُج��ِم��َع��ا وق��د
ه��ائ��ُم ك��ال��ظ��ل��ِم وال��ع��دُل ح��ي��ات��ه��م��ا، َع��ي��ش��ه��ا ف��دن��ي��اَك م��ات��ا، اف��ت��رق��ا إذا
غ��اش��ُم1 ويُ��ط��َرُح إب��ري��ٌز ف��يُ��غ��نَ��ُم م��خ��لِّ��ًص��ا ال��ص��ي��رف��يُّ وأي��َن وأي��َن

الخام. املعدن الغاشم: 1
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ج��ارُم؟! ال��م��ح��ُض خ��ي��رُه ب��ج��وٍّ ن��ع��ي��ُش ف��إن��ن��ا ال��ك��ي��م��ي��اءِ ج��ه��وُد وأي��َن
ن��ائ��ُم! ال��رَّثِّ ت��ف��ك��ي��رِه ف��ي ح��ار ك��م��ا وُج��وِدن��ا ك��ن��ُه األل��ب��اَب ح��يَّ��ر ل��ق��د

العصور رغوة

بريون: اللورد اإلنجليزي للشاعر األصل (١)

Between two worlds life hovers like a star,
Twixt night and morn, upon the horizon’s verge.
How little do we know that which we are!
How less what we may be! The eternal scurge
Of time and tide rolls on, bears afar
Our bubbles; as the old burst, new emerge,
Lash’d from the foam of ages …

الديوان: لصاحب املرسلة الرتجمة (٢)

��ا رفَّ األف��ق ح��اف��ِة ف��ي ك��ن��ج��ٍم ال��ح��ي��اَة ن��رى ول��ي��ٍل ص��ب��ٍح وب��ي��ن وُدن��ي��ا ُدن��ي��ا ب��ي��ن م��ا
إل��ي��ِه! س��ن��م��ض��ي ب��م��ا ع��ن��ه ال��ع��ل��َم وأص��غ��َر وج��وًدا ن��ك��ون ب��م��ن م��ن��ا ال��ع��ل��َم أص��غ��َر م��ا
ك��ال��زَّبَ��ْد م��وج��ِه ف��ي ب��ع��ي��ًدا ُح��ِم��ل��ن��ا وق��د ج��ي��ش��ان ف��ي وال��ده��َر ي��م��ض��ي وال��َج��ْزُر اْل��َم��دُّ
ل��ل��ع��ُص��وْر! رغ��وٍة ف��ي وَم��ُس��وًط��ا ًدا ُم��َج��دَّ ِس��َواُه ت��ج��لَّ��ى م��ن��ه��ا ف��اٍن ان��ه��دَّ وك��ل��م��ا

الشاعر رسالة

ال��م��دي��ِد ال��زم��اِن ِم��ن َم��ع��اٍن ف��ي ال��ن��ش��ي��ِد ب��ع��َد ب��ال��ن��ش��ي��ِد َم��ْرح��بً��ا
ال��ج��دوِد؟ ُج��دوَد ل��ه أل��س��ن��ا … ت��ي اآل ل��ل��زََّم��ِن تُ��َزفُّ وَم��ع��اٍن
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ل��ل��م��زي��ِد ب��ح��اج��ٍة ف��إنَّ��ا نً��ا أل��وا أغ��ان��ي��َك ص��اح��ب��ي ي��ا ه��اِت
ال��خ��دوِد ب��ورِد ُع��طِّ��َرْت خ��م��رًة وغ��راٍم ل��وع��ٍة ك��لِّ ِم��ْن ه��اِت
ق��ي��وِد ِم��ن ي��ف��ك��ن��ا ل��ش��ع��وٍر وف��ق��ٍر ق��ي��وٍد ف��ي ن��ح��ُن إن��م��ا
ال��م��ف��ق��ود ف��ردوِس��ن��ا وأغ��ان��ي ن��اٍي ك��لِّ م��ْن األش��ع��ار ل��س��ري
ال��وج��وِد ه��ذا ك��ب��ع��ِض ق��ري��ًرا ـ��يَ��ا يَ��ْح��ـ ال��ذي ف��ي��ن��ا ول��ي��س ن��ح��ي��ا ن��ح��ن
ُح��ُدوِد ذي ب��ع��اَل��ٍم وُس��ِج��نَّ��ا ُح��دوِد دوَن اآلالُم ج��م��ع��ت��ن��ا
ال��ش��ه��ي��ِد ال��ن��ب��يِّ ال��ش��اع��ِر إل��ى ـ��ي��ا ال��دُّنْ��ـ ��ت��ِت ت��ل��فَّ ك��م��ا ف��ال��ت��ف��ت��ن��ا
ال��ع��ه��وِد ب��م��اض��ي َم��ع��ن��اه��م��ا وال��ّظ��لَّ ال��نُّ��وَر يَ��ف��ه��ُم ُه إالَّ ل��ي��س
ال��ول��ي��ِد ش��ع��وِر ف��ي ك��ان وإن ـ��ِر ال��َف��ْج��ـ ن��ظ��رة ف��ي األش��ج��اِن واب��ت��س��اَم
ب��ع��ي��ِد م��ن رائ��ًع��ا الَح وإن م��ي ال��دا ال��ش��ف��ق ف��ي ال��غ��روب وأن��ي��َن
ال��م��ع��ب��وِد ج��م��ال��ِه ِم��ن ف��ات��ٍن ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي اآلالم واخ��ت��الَج
ال��ص��دوِد م��ث��َل يُ��خ��اُل ح��ن��وٍّ ف��ي وب��ثٍّ ل��ص��ف��ٍو ح��ول��ن��ا ُص��َوٌر
ال��خ��ل��وِد أم��ان��ي ل��ل��ورى ع��ازًف��ا ع��ن��ه��ا ي��ت��رج��م َم��ن ال��ش��ع��ُر ف��إذا
ال��م��ن��ش��وِد ب��م��ج��ِدن��ا ح��ريٌّ ـ��نَّ ال��ف��ـ يُ��ح��س��ن ال��ذي ال��ش��اع��ُر وإذا

الكروان رجوع

الشجي.) الكروان غناء أيقظه وقد السحر يف الشاعر (نظمها

ال��ث��ان��ي؟ ك��ال��ش��ب��اِب ال��ك��ه��ول��َة أت��رى ك��روان��ي؟ ي��ا ال��ش��ي��ِب ب��ع��َد أت��ع��وُد
أل��ح��ان��ي م��ن األص��داءِ س��وى م��ث��ل��ي ل��ع��اش��ٍق ال��س��ن��وُن تُ��ب��ِق ل��م ه��ي��ه��اَت!
ح��ن��اِن ب��ك��لِّ َم��ض��ْت ث��م ف��م��ض��ي��َت ح��ن��ان��ه��ا ج��م��ي��ل إل��ى ال��رس��ول2 ك��ن��َت
ع��اِن! ب��ع��ي��ٍد ص��ًدى ب��غ��ي��ِر أب��ًدا ت��ف��ز ف��ل��م إل��ي��َك أُذن��ي وت��س��م��ع��ْت
ال��ف��رح��اِن ن��ش��ي��ِده��ا ب��رج��ع ت��أن��ى ُع��زل��ت��ي ف��ي ك��ه��ول��ت��ي ب��ع��َد واآلَن

ص٣٤. «زينب» ديوان يف الرسول» «الكروان أنشودة انظر 2
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األدي��اِن! م��ن��ازِل ف��وَق ف��ال��ُح��بُّ ب��ال��ه��وى ��ِر ال��م��ب��شِّ إل��ح��اَح وت��ل��حُّ
ُم��ع��اِن؟ ِج��دُّ اإلن��ق��اِذ ع��ل��ى أن��ي دَرى وه��ل ال��ح��ب��ي��ِب! ب��م��ن��ق��ذَي أه��ًال
ال��ن��ي��راِن ف��ي أُل��ق��ي��ُت وق��د ت��ح��ي��ا ب��ق��ي��ٌة ال��م��ذاب ل��ل��ق��ل��ب ي��ب��ق ل��م
أش��ج��اِن ع��ل��ى َح��َرٍق ذي أش��ج��اُن وك��لُّ��ه��ا ال��ذك��ري��اِت ح��ي��اُة إالَّ
ب��ح��ن��ان��ي ��ل��ي تَ��ج��مُّ وَع��قَّ ُزه��دي، أب��ى وإْن األواِن بَ��ع��د ِم��ن ِج��ئْ��َت ق��ْد
واألزم��اِن اإلن��س��اِن م��ن أب��ق��ى ح��ي��اتُ��ه ال��ن��ق��يُّ ال��ح��بُّ وك��أن��م��ا
ال��ف��تَّ��اِن ش��ب��اب��ه��ا ك��ش��دِو ح��يٍّ��ا م��ج��ل��ج��ًال ال��غ��راِم وح��َي إذْن ْد ردِّ
األل��واِن َع م��ن��وَّ ال��ع��ط��وِر ج��مَّ ن��ش��ي��ُده��ا وك��ان ل��ي ت��غ��رِّد ك��ان��ت
وَم��ع��ان��ي وَم��ش��اه��ٍد ب��م��ش��اع��ٍر ح��روف��ِه خ��الِل ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ُة ت��م��ش��ي
ال��ث��ان��ي! ش��ب��اب��ي تُ��ِع��ْد ال��ح��ي��اَة ت��ل��ك أي��ق��ظ��تَ��ُه وق��د ل��وج��دان��ي ف��أِع��ْد

األكرب الزعيم إىل

باشا.) النحاس مصطفى دولة الشاعر بها (حيا

ي��ق��ي��ُم ال��وف��اءِ دي��ِن ع��ل��ى س��واَك أج��ْد ف��ل��م ال��ب��الِد زع��ام��اِت خ��ب��رُت
زع��ي��ُم ل��ل��ب��الِد ي��وٍم ك��لَّ وم��ا تَ��ن��اب��ٍذ رغ��َم ال��ش��ع��ِب إخ��اءَ تَ��ص��وُن
تَ��ه��ي��ُم تَ��ظ��لُّ أح��زاٍب تَ��ف��رُُّق داه��ٌم وال��خ��ط��ُب يُ��ش��ج��ي��ِه ال��ذي وأنَّ��ى
خ��ص��ي��ُم ال��ف��الَح أن أو ال��ده��ِر م��َدى ب��ي��ن��ن��ا ت��آلُ��َف ال ُخ��ص��وٌم ك��أن��ا
ع��م��ي��ُم وه��و ال��نُّ��وُر، ف��ه��و وف��اُؤَك: ق��ات��ٌم وال��ل��ي��ُل يَ��ه��دي��ه َدم��ي ول��ك��ْن
ول��ئ��ي��ُم ب��اط��ٌش ت��ج��نَّ��ى م��ا إذا األس��ى َح��ي��َرِة ف��ي ن��ج��واه إل��ى َس��َك��نَّ��ا
وح��ك��ي��ُم3 م��ن��ص��ٌف م��ن��ه��م ك��ان ف��م��ا ان��ت��ص��اَف��ه��م ال��ح��اك��م��ي��ن س��أل��ن��ا ق��د وك��م
ع��ظ��ي��ُم وه��و ال��ُح��ك��ِم ج��الِل وب��اس��م ت��ارًة ال��م��ودَّة ب��اس��م س��أل��ن��اه��م��و
غ��ري��ُم ال��م��ن��ي��ِر ل��ل��ع��ص��ِر ال��ع��ل��ُم وم��ا ن��ي��ٌر وال��ع��ص��ُر ال��ع��ل��م أم��ان��ي وب��اس��م

ص١١٧. «الشعلة» ديوان — باشا صدقي دولة إىل بثها التي ظالمته إىل خاصة بصفة الشاعر يشري 3
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ك��ري��ُم س��اله م��ا ك��ري��ٍم ب��ع��ه��ٍد وال��ُع��ل��ى األُبُ��وَِّة ص��داق��اِت وب��اس��ِم
ب��ه��ي��ُم وال��ظ��الُم وع��اش��وا وع��ش��ن��ا ُش��ع��ل��ًة ال��ح��قِّ زف��رِة ِم��ن ل��م��ح��وا ف��م��ا
ي��ت��ي��ُم وه��و ع��ن��ه َق��ِص��يٌّ وأن��ت ح��اك��ًم��ا زل��َت وم��ا ح��ك��وم��اٌت ودال��ت
ع��دي��ُم — األب��يِّ ال��ش��ع��ِب م��ن ن��ص��ي��ٌر ل��ه م��ا ال��ُح��ُك��م ح��ي��ن��م��ا — ي��ت��ي��ٌم ي��ت��ي��ٌم،
ووخ��ي��ُم م��ج��رٌم َج��ن��اه��ا ب��ُدن��ي��ا أق��لَّ��ه م��ا ي��ا … ال��نُّ��ب��َل ف��ي��َك ��ْل��ُت ف��ب��جَّ
ول��ئ��ي��ُم ف��اس��ٌق ع��ل��ي��ِه ت��ج��نَّ��ى ب��ي��ن��م��ا ل��ل��ش��ع��ِب ال��ُح��بَّ ف��ي��ك وق��دَّْس��ُت
رح��ي��ُم ف��ي��ه ل��ي��س ب��ع��ه��ٍد ع��ل��يَّ ن��ق��م��ًة ُك��نَّ وإن أم��داح��ي ْدُت وردَّ
أق��ي��ُم اإلِب��اءِ ِدي��ِن ع��ل��ى وإن��ي س��ج��يَّ��ت��ي اإلِب��اءِ ِدي��ُن ول��ك��ن��م��ا

املغلقة النافذة

محمد األديب الديوان لصاحب نثًرا ترجمها وقد الشهرية اإليطالية األغنية عن (منقولة
حسونة.) أمني

ال��ن��اف��ذْه ب��غ��ل��ِق ذن��ٌب ل��ي ل��ي��س ُع��ذًرا ُن ال��خ��الَّ أيُّ��ه��ا ام��ن��ح��ون��ي
اآلخ��ذْه! أغ��ن��ي��ات��ي ب��غ��رام��ي م��ألتْ��ه��ا ق��د ف��ك��م ذن��ٌب، ل��ي ل��ي��س
ج��م��ي��ل��ْه ي��ا تَ��ْف��ن��ى غ��ي��رِك ِم��ن وه��ي ت��م��ض��ي ال��ش��ارع إل��ى اآلَن إن��ه��ا
ال��ظ��ل��ي��ل��ْه ال��ُح��بِّ ل��ي��ل��َة تَ��س��م��ع��ي��ن��ي ل��م إْن إش��راِق��َك دوَن تَ��ف��ن��ى ه��ي
ف��ي��ه��ا ال��م��خ��ف��يُّ ال��ن��اف��ذُة أيُّ��ه��ا غ��ل��ٍق بَ��ع��ِد ِم��ْن ت��ن��ف��ت��ح��ي َل��ْم ِل��َم
يَ��ش��ت��ه��ي��ه��ا؟ ه��م��وٍم ف��ي غ��رام��ي ِم��ْن ُس��ك��ًرا ال��م��ج��ن��وِن اْل��ُم��ش��َع��ل ق��ل��ب��ي َوج��ُد
م��ِح��بَّ��ا ن��ش��واَن زل��ُت م��ا أن��ن��ي َه��َواه��ا ع��ب��ُد أن��ن��ي ب��لِّ��غ��ي��ه��ا
وُح��بَّ��ا ُح��س��نً��ا ت��َه��ْب ل��م الن��ت��ق��ام��ي ي��ٌد ب��ع��ُد ف��ل��ي َخ��ْدع��ي ت��ش��أ إْن
ك��س��َرا األوت��اُر م��ات��ِت ق��د م��ا ب��ع��د وداًع��ا وأع��زَّائ��ي! أص��دق��ائ��ي
ط��ي��َرا ال��ح��س��ُن ذاك ط��اَر م��ذ َع��ْزُف��ه��ا ل��م��ث��ل��ي أُخ��َرى م��رًة ف��م��ح��اٌل
األخ��ي��ْر ال��ل��ح��َن أُن��ش��ُد وَدُع��ون��ي ُع��زل��ت��ي! ف��ي ه��ن��ا ه��ا أت��رك��ون��ي
ال��ح��ق��ي��ْر! ل��م��ع��ب��ودي ك��ال��م��وِت وه��و داويً��ا ق��ويٍّ��ا ص��وت��ي راف��ًع��ا
ل��ي اس��م��ح��ي ال��ح��بِّ ن��اف��ذَة ف��اس��م��ح��ي ب��وح��ش��يَّ��ت��ه��ا ق��ل��ب��ي ق��طَّ��ع��ْت
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ُم��ن��ي��ل��ي ل��ي ش��ب��اٍب روُح يَ��ُدْم إن ال��م��ن��ت��ِه��ي أن��ِت ل��ِك ب��غ��ن��ائ��ي
ُح��بِّ��ي! ن��اَر … ق��ل��ب��ي! نُ��وَر

املعاني موسيقى

ال��م��ع��ان��ي م��وس��ي��ق��ى أي��َن وي��ج��ه��ُل رن��ي��ٍن م��ن ت��َرنَّ��َح ل��م��ن ع��ج��ب��ُت
تَ��ْرُج��م��اِن ح��ي��ل��َة ال��ف��نُّ ول��ي��َس أَص��مٍّ لُ��بٍّ ف��ك��م ع��ج��ٌب، وال
األغ��ان��ي ب��أن��ظ��م��ِة ه��وات��ُف��ه��ا ت��ن��اه��ْت أن��ظ��م��ٌة ال��ك��وُن وه��ذا
ال��م��ه��رج��اِن ف��ي م��ت��خ��لِّ��ٍف وك��م س��اح��راٍت م��واك��َب ب��ن��ا ت��ح��فُّ
ع��ان��ي األس��ِر ف��ي وج��وَده وأنَّ ع��م��ي��ًق��ا ص��م��تً��ا ُوج��وَده ي��خ��اُل
ال��ب��ي��اِن م��ن��وََّع��ُة أن��اش��ي��ٌد إالَّ وال��س��ك��ن��اُت ال��ح��رك��اُت وم��ا
ال��زم��اِن ش��ع��ر م��ن األص��داءِ س��وى إل��ي��ه��ا وم��ا ال��ش��م��وُس ت��ل��ك وم��ا
ال��ح��س��اِن ك��أن��ج��م��ه��ا ع��واط��َف��ن��ا وُص��غ��ن��ا م��الح��ت��ه��ا ِم��ْن ق��ب��س��ن��ا
ب��ان��ي ك��ال��ده��ِر وم��وج��ُه يَ��ِع��جُّ ك��وٍن ُع��ب��اَب ال��ق��ري��َض وص��يَّ��رن��ا
وال��ج��ن��اِن ب��ال��ع��واط��ِف وي��ص��ع��ُد وح��يً��ا األع��م��اق أع��م��َق يُ��ص��اف��ح
وال��ك��ي��اِن ال��م��ظ��اه��ِر ب��ي��ن وك��م ك��ي��انً��ا ب��ه ال��ن��ش��ي��ُد وي��ن��دم��ج
االف��ت��ت��اِن روع��َة ف��ي��ه ت��ب��يّ��َن ع��ب��ق��ريٍّ م��س��م��ُع يُ��درك��ه ف��إْن
ه��واِن ف��ي ه��واٌن ن��ف��وُس��ه��م��و ق��وٍم س��م��اِع غ��ي��َر يَ��ْل��َق ل��م وإْن
ك��األم��ان��ي! ال��ط��الق��ِة ف��ي ل��ي��خ��ل��َد ت��ولَّ��ى وإن ال��ض��ي��اُع، ف��غ��اي��ت��ُه

الراقصات الربَّات

«رع») أبناء (يحيني

ال��ت��م��نِّ��ي يَ��ج��ه��لُ��ه اإلل��ه��اِم ِم��َن م��ع��نً��ى ال��ربَّ��اِت ورق��ص��ُة َرَق��ْص��َن،
وال��تَّ��ثَ��نِّ��ي ال��ت��ج��اذَب ف��أن��ط��ْق��َن واج��ت��ذابً��ا ان��س��ي��اب��ا تَ��ث��نَّ��يْ��َن
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ل��ْح��ِن ج��دي��َد ال��ح��ي��اَة ف��ص��يَّ��رَن ل��ح��ٍن ج��دي��َد ال��ح��ي��اَة وغ��نَّ��ي��َن
يُ��غ��نِّ��ي ل��ه وال��ج��م��اُل ي��ط��بِّ��ُل ع��ب��ًدا «خ��ن��وُم» اإلل��ُه رك��ع وق��د
وظ��نِّ ي��داع��بُ��ه ظ��نٍّ ع��ل��ى ق��ري��ر م��ذه��وٍل ش��ب��ي��َه ت��راُه
ال��م��رنِّ ال��وتَ��ِر ع��ج��ائ��َب ي��ب��ذُّ ع��ج��ي��ٍب ب��م��زم��اٍر ون��اف��خ��ِة
أذِْن ق��ب��َل ل��ل��خ��وال��ج وأخ��رى خ��ي��اٍل م��وس��ي��ق��ى م��ن��ه ف��تُ��خ��َل��ُق
ف��نِّ أح��الُم ج��س��ُم��ه��ا ف��ك��لٌّ وه��ٍم ُف��ن��وَن ال��ث��ي��اِب م��ن ل��ب��ْس��َن
ل��وِن ب��ب��ع��ِض ال��رج��اءُ ع��َل��َق وك��م ��ى ال��م��رجَّ ك��ال��ش��ف��ِق ال��لَّ��وِن ُش��ك��وُل
ال��م��ط��م��ئ��نِّ ال��ص��ب��اِح ك��أم��واِج ن��ش��وى ب��ه��نَّ ال��ح��ي��اِة وأم��واُج
ال��ت��أنِّ��ي ت��ج��ع��ل��ُه وف��ت��ن��ت��ه��نَّ ل��ألغ��ان��ي ال��ت��ج��اُوِب س��ري��ع��اُت
ع��ي��ِن ق��ب��َل ب��روٍح تُ��ش��ارُف��ه��ا ف��ي��ه��ا واألص��ب��اُغ ال��ُع��ْم��ُد وه��ذي
ال��ت��ج��نِّ��ي ل��م��ِس أو ال��ح��بِّ ك��ل��م��ِس ِخ��َداٌع َم��ل��م��ُس��ه��ا األرُض وه��ذي
ح��س��ِن ب��ك��لِّ م��ث��ل��ه��نَّ ت��ن��ك��ر إل��ٍه وك��م ح��س��نُ��ه��ن، ت��ن��ك��ر
ال��م��غ��نِّ��ي! ب��ال��رق��ِص ب��ن��ي��ِه س��ح��رَن ��ا َل��مَّ ق��داس��تَ��ه��نَّ «َرًع��ا» وه��ب��َن

األكرب املرسح

لديه.) عزيزة لبنية رثائه صدى شيبوب خليل الشاعر الصديق (إىل

ألِب أٍب ِم��ن ع��زاءً واألدِب ال��ح��بِّ ف��ي أخ��ي
أدب��ي وم��ا ش��ع��ري ف��م��ا يُ��ن��ص��ف��ن��ي ل��ي��س ع��زاءً
ل��ج��ِب؟ س��اخ��ٍط ك��م��وٍج يَ��ض��رب��ن��ي ال��ق��ل��ُب وه��ذا
وواح��َرب��ي! ف��وال��ه��ف��ي! ال��لَّ��ْه��َف��ى س��ط��وَرَك ق��رأُت
ُك��َرِب ف��ي أن��َت ُح��نُ��وََّك ول��دي ع��ل��ى ال��ح��ان��ي أن��ا
ال��لَّ��ِع��ِب! ِم��َن َم��آس��ي��ِه زم��ٍن ع��ل��ى ال��ب��اك��ي أن��ا

∗∗∗
ال��لَّ��َه��ِب خ��ائ��َض وح��ي��ًدا تَ��ح��م��لُ��ُه ل��س��َت م��َص��ابُ��َك
م��ل��ت��ه��ِب ِج��دِّ — ب��ن��اٍر م��ث��ل��ي — ش��اع��ٍر ِم��ن ف��ك��م
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ك��ال��ح��بَ��ِب األي��اِم ع��ل��ى راق��ص��ًة األرزاءَ يَ��َرى
ط��َرِب ف��ي ب��األَرزاءِ ِر ك��ال��ج��بَّ��ا ال��دَّه��َر ويَ��ل��ق��ى
ب��ي! ب��َك ف��م��ا تُ��ع��ان��ي��ِه، ب��م��ا «خ��ل��ي��ُل» ي��ا خ��ل��ي��لُ��َك

∗∗∗
وال��ك��ِذِب ال��ل��ؤِم ف��ن��وُن ع��دال��تُ��ه��ا ال��دن��ي��ا ه��ي
ال��ع��َط��ِب إل��ى وت��دف��ُع��ن��ا وت��ق��ه��ُرن��ا ت��ع��زِّزن��ا
س��ب��ِب وال م��ع��نً��ى ب��ال وت��ح��ص��ُدن��ا وت��زرُع��ن��ا
تَ��ِع��ِب! ف��ل��م ت��ج��ن��ي، ب��م��ا ِخ��ْدَع��تُ��ه��ا ال��ف��نَّ ك��أنَّ
ع��ج��ِب! َم��ش��ه��ٍد ِم��ْن وك��م َم��س��َرِح��َه��ا ش��خ��وُص ف��ن��ح��ُن
ال��ِح��َق��ِب َم��َدى ف��ي ت��س��اَوْوا ب��ه ال��ش��خ��وِص م��الي��ي��ُن
ب��م��ح��ت��ج��ِب! م��ي��ٌت وم��ا ب��م��ش��ه��وٍد َح��يٌّ ف��م��ا

الشمس سفينة

املرصي «املجمع وأعضاء حسن سليم األستاذ صحبة زيارته ملناسبة الشاعر (نظمها
بالجيزة.) الرابع الهرم جرية يف املقدسة الشمس سفينة العلمية» للثقافة

ال��ِق��َدِم ف��ي ال��م��ع��ب��وُد ال��ق��َدُر اخ��ت��َف��ى ك��م��ا ال��ظ��َل��ِم ف��ي أُخ��ِف��ي��ِت ق��د ال��ش��م��ِس س��ف��ي��ن��َة
ال��ع��َدِم م��ن ب��ح��ٍر ع��ل��ى ال��ُغ��روِب ش��م��َس ن��اق��ل��ًة ال��س��ف��ل��يِّ ل��ل��ع��ال��م نُ��ِس��بْ��ِت
أل��ِم ِم��ْن ج��لَّ م��ا م��ي��ت��ٍة ش��ب��َه أو م��ي��ت��ًة ��ْم��ُس ال��شَّ ت��ع��ان��ي ل��ي��ٍل ك��لِّ ف��ي
ال��ُح��لُ��ِم ِم��ن ك��م��ول��وٍد ال��ص��ب��اِح م��ع م��ج��دَّدًة ال��دن��ي��ا إل��ى ت��ع��وَد ح��ت��ى

∗∗∗
ح��س��اِب��ه��م ِم��ن ف��ت��ع��ان��ي ح��س��ابَ��ه��ا رص��دوا ق��د األع��داءُ ل��ه��ا ال��ش��م��وُس ح��ت��ى
وال��َه��َرِم ب��ال��م��وِت ال��ورى يُ��ع��ان��ي ك��م��ا أظ��ل��َم��ه��ا ال��وي��الِت م��ن ف��ي��ِك ت��ج��ت��اُز
األم��م س��ال��ِف ع��ن اخ��ت��ل��ف��وا وم��ا م��ن��ه��ا، أم��ث��ل��ٌة ال��ن��اِس وك��لُّ ت��زاُل، وم��ا

∗∗∗
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ال��ظ��َل��ِم ف��ي ال��ش��م��س ُوف��وِد ق��ب��َل إل��ي��ِك َل��َه��ِف ع��ل��ى ج��ئ��ن��ا ق��د ال��ش��م��ِس س��ف��ي��ن��َة
األل��ِم م��ن ب��أل��واٍن نُ��ِح��سُّ ك��م��ا ��ب��ٍة م��ح��جَّ ب��أن��واٍر ف��ي��ِك نُ��ح��سُّ
م��ن��ه��زِم ج��دِّ ك��ج��ن��ٍد ي��س��ت��ق��رُّ ال م��ض��ط��رٌب — ال��م��وِت ب��ح��ُر — ال��ب��ح��ُر وذل��ك
ك��ل��ِم وال ِح��سٍّ ِم��ْن ل��ي��س ك��أنَّ��ه أع��رُف��ه ل��س��ُت ب��ش��ع��وٍر أش��ي��م��ُه
وم��ح��ت��دِم ��اٍر زخَّ غ��ي��َر ب��دا وإْن وم��ح��ت��دٌم ��اٌر زخَّ ك��اْل��َم��ْوج وال��رَّم��ُل
وم��ب��ت��س��ِم ��اٍب ص��خَّ ح��اُل وح��الُ��ه يَ��ش��َم��لُ��ُه ��خ��َر ال��سُّ ك��أنَّ ُس��ك��وٍن ع��ل��ى
م��ن��ت��ظ��ِم غ��ي��ر وج��م��ٍع ل��ل��ح��ادث��اِت م��ن��ت��ظ��ٍم ب��ي��ن ف��ي��ه يَ��س��ب��ُح وال��ده��ُر
��م��ِم ال��صَّ م��ن وج��دان��ي وي��وق��ظ َوج��ه��ي ع��ل��ى ب��ال��رَّذاِذ يُ��ْل��ِق��ي ه��و ك��أن��م��ا
وال��خ��دِم األس��ي��اِد ب��م��خ��ت��ل��ِف ح��ول��ي م��ح��ت��ش��ًدا ال��س��ف��ل��يَّ ال��ع��ال��َم ف��أش��ه��ُد
أَم��ِم ع��ن ال��م��ن��ظ��وَر وال��غ��َد ًدا م��ج��دَّ َم��ص��ارع��ِه أق��ص��ى ف��ي األم��َس وأرق��ُب
وم��ن��ح��ط��ِم م��غ��روٍر ب��ي��ن وك��لُّ��ه��ا أج��م��ع��ه��ا ب��األح��داِث يَ��ه��م��ُس وال��م��وُج
ال��رِّم��ِم م��ن أش��الءٌ ��ُر ت��ع��مِّ ك��م��ا م��ب��ع��ث��رٌة أش��الءٌ وه��ي ��رْت ع��مَّ ق��د
ق��دِم م��ن ال��م��وِت ه��ذا رغ��َم تَ��ُم��ْت ف��ل��م ح��نَّ��ط��َه��ا األده��اِر ف��ي ال��خ��وُف ك��أن��م��ا
ب��دِم ��بَ��ْت ُخ��ضِّ ك��ال��ض��ح��اي��ا وك��لُّ��ه��ا َم��ش��اه��ِده��ا ِم��ْن وأخ��ش��ى ح��ي��ال��ي ت��ج��ري
م��ض��ط��رِم ِج��دِّ ك��ش��راٍر َرذاذُُه وأع��ج��بُ��ه ش��يءٌ، ال ك��ال��وه��م وال��م��اءُ
ِن��َع��ِم! وِم��ن ب��رٍّ ِم��ن ل��ه��ات��ور وك��م ألح��رَق��نَ��ا «ه��ات��وٍر» رع��اي��ُة ل��وال

∗∗∗
وال��ك��رِم ال��ع��ط��ِف ب��ع��َد ف��راق��ِك ع��ل��ى أس��ٍف ف��ي اآلن ن��م��ض��ي ال��ش��م��ِس س��ف��ي��ن��َة
ك��لِّ��ه��ِم! ال��خ��ل��ِق ُع��م��ُر ع��م��َرِك ك��أنَّ دائ��رًة ال��ش��م��س ُع��م��َر ع��م��ُرِك يَ��بُ��ذُّ

الكهرمان ضحية

الكهرمان.) من حجر يف منقرض نوع من ذبابة الديوان صاحب (شاهد

ف��ك��اك��ا ع��رف��ِت وم��ا ال��ق��روُن َم��َض��ِت س��ج��ي��ن��ًة ��ن��ي��ن ال��سِّ آالِف ب��ن��َت ي��ا
ِش��راك��ا ل��ل��ح��ي��اِة ��َد تَ��ج��مَّ ح��ت��ى خ��ادٍع َم��س��ي��ٍل ف��ي ل��ِك َع��ث��رٌة ه��ي
َم��أواِك ع��زي��زًة ف��ي��ه وتَ��خ��ذِت ت��ع��ت��ق��ي ل��م ج��وه��ر ت��ح��ف��ة ف��ح��ف��ظ��ِت
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َم��رْآِك ع��ل��ى ي��ح��ي��ا ف��ك��أن��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ب��ن��وِع��ِك م��اث��ل��ًة وب��ق��ي��ِت
ك��األم��واِت ن��ع��ي��ش ون��ح��ن ، َح��يٍّ ع��اَل��ٍم ك��ت��ح��ف��ِة م��يِّ��ت��ًة وَح��ي��ي��ِت
ح��ي��اِة! دوَن بَ��ْع��ُد يَ��ج��م��ُد ول��س��وف ن��وِع��ن��ا ع��اَل��َم ال��ده��ُر ال��م��ح��ي��ُط ب��ل��َع

قردان! أبو أهًال

قردان أبو

ْح! ال��ف��الَّ م��ن��ق��ذَ ي��ا ق��رداْن» «أب��و أه��ًال
األت��راْح َ واس��ت��م��رأ ه��اْن ق��د ِك��الك��م��ا
َق��ْدَرْه يَ��ع��رف��وا ل��م اآلْن ق��دَّروك إْن
غ��ي��َرْه ي��ف��ه��م��وا إْن اإلن��س��اْن يَ��ف��ه��م��وا ل��م
��َرْر ل��ل��ضَّ م��س��ت��أص��ًال ال��ح��ق��وْل ب��ي��ن تَ��ع��ي��ُش
َش��رْر ِم��ْن ون��اظ��ٍر يَ��ُح��وْل ال ب��ن��اق��ٍر
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ال��ن��اس��ِك ص��ورِة ف��ي ال��ب��ي��اْض ل��ب��س��َت وق��د
ال��ه��ال��ِك ع��ل��ى يَ��ْق��ض��ي ق��اص م��ث��َل وت��ارًة
ال��دي��داْن وتَ��ل��ق��ُط اْل��َح��ْرث��ا تُ��ت��اب��ُع
ل��إلن��س��اْن ب��ال��ع��ه��ِد ال��نَّ��ِك��ثَ��ا وت��رف��ُض
ال��ع��اب��ْد وال��ح��ال��ِم ك��ال��وس��ن��اْن تَ��ل��وُح
ال��س��اج��ْد وال��ب��اح��ُث ال��ي��ق��ظ��اْن ل��ك��ن��َك
وال��م��ن��ق��اْر رج��الَك ال��ب��رت��ق��اْل ُص��ْف��َرِة ف��ي
ِش��ع��اْر أبْ��ه��ى نَ��َراه ج��م��اْل ف��ي ك��اله��م��ا
ل��ل��ِغ��نَ��ى ِش��ع��ارن��ا ل��ل��نُّ��َض��اْر ِش��ع��اُرن��ا
ل��ن��ا! ط��ي��ًرا ص��ار ل��و ال��ن��ه��اْر ري��ُش وال��ّري��ُش
ال��ح��ي��اْه ف��ي دل��ي��َل��ن��ا ي��ك��دُّ ص��دي��ًق��ا ي��ا ِع��ْش
اِإلل��ْه! ِب��رُّ ف��أن��َت وَع��ب��ُد ع��اٍن ي��رج��وَك

الفن مناحة

مختار) محمود املثال (رثاء

األن��اش��ي��ُد4 ال��ج��وِّ ف��ي ال��ي��وَم وم��ات��ِت وال��ع��ي��ُد ال��ف��نُّ م��اَت ! ال��ف��نِّ روائ��َع
ع��ي��ُد وال َع��ْوٌن ف��ال ال��ي��ت��ي��ِم، ش��أُن واألع��م��اُم5ش��أنُ��ه��م��و ال��ي��ت��ي��م��ُة أن��ِت
ال��ج��الم��ي��ُد ب��ن��ج��واُه ت��ج��لَّ��ْت ح��ت��ى تَ��ف��نُّ��ن��ِه ف��ي م��ص��ٍر ُروُح ال��ذي م��ات
م��ش��ه��وُد ال��ف��نِّ ب��ش��ع��وِر ون��ب��ُض��ه أن��ام��ل��ِه ف��ي ح��يٍّ��ا ال��ص��خ��َر ال��ج��اع��ُل
ت��ب��دي��ُد ال��ك��ش��َف وك��أنَّ ُرم��وُزُه، ُخ��ب��ئ��ت وإْن األع��ل��ى ال��م��ث��َل وال��خ��ال��ُق
ت��ج��س��ي��ُد وه��ي َم��َع��اٍن ف��ه��ي ، تَ��ِش��فُّ وأن��س��ج��ًة أع��ض��اءً اْل��ُح��ْس��َن واْل��ُم��ب��دُع
وت��م��ج��ي��ُد ُح��بٌّ يُ��ن��ط��ُق��ُه ف��ع��اَد َول��ٍه ِم��ْن اِإلف��ص��اُح ي��خ��رُس ل��ه رزءٌ

الربيع. إىل إشارة 4
اآلخرين. الفنانني إىل إشارة 5
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أسطفان). الفنان (بريشة مختار محمود

وت��ص��ف��ي��ُد! ت��ح��ري��ٌر ش��ج��ان��َي وك��م ف��واع��ج��بً��ا! … ب��أص��ف��اٍد ال��ط��ل��ي��ُق أن��ا
ت��ب��ع��ي��ُد ال��ت��ب��ع��ي��ِد ف��ي ل��ي��س … أس��ب��اب��ُه ب��ُع��َدْت وإْن إش��راٌك ال��ت��ج��اوَب إنَّ
وت��خ��ل��ي��ُد إح��س��اٌس ك��ال��ن��ح��ِت وال��ش��ع��ُر َم��ن��اه��ل��ِه ِم��ْن ف��ش��ع��ري رثَ��ي��ُت ل��ئ��ن
ال��ب��ي��ُد؟! ت��أم��ي��ل��ن��ا ال��ت��ه��م��ْت ك��أن��م��ا أَم��ٍل ب��ال ب��ال��ي وم��ا ِش��ع��ري ب��اُل م��ا
وم��ع��ب��وُد م��ك��ن��وٌز ��َب ت��ح��جَّ ك��م��ا غ��ي��ب��تُ��ه6 ال��دَّه��ِر ص��ح��اري ف��ي ك��أن��م��ا
وت��ش��ي��ي��ُد آي��اٌت ال��س��رِّ ذل��ك ِم��ن ب��ض��ي��ع��ت��ِه7 ض��اع��ْت ف��ق��د واح��س��رت��اه!

األمل. أي 6
املرثي. الفقيد 7
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ت��س��دي��ُد ال��ت��س��دي��ُد ف��م��ا ك��األدع��ي��اءِ، وأح��ص��ُف��ن��ا أح��ج��ان��ا ت��ع��ثَّ��ر وق��د
ت��وك��ي��ُد وال��ت��ف��ن��ي��ُد ال��خ��ص��اص��ُة، إالَّ ح��س��رت��ن��ا ع��ن��د ِغ��ن��ان��ا ك��لُّ ول��ي��س
م��ف��ق��وُد! ف��ال��م��وج��وُد ، ال��ف��نِّ م��ن ُدن��ي��ا ف��م��ض��ْت أرواُح��ن��ا، روح��ُه ك��أن��م��ا
األغ��اري��ُد؟! تُ��غ��ن��ي ف��ه��ل ال��ج��م��اُل، َم��َض��ى ب��م��ل��ه��م��ِه! ال��ع��ال��ي األدب ل��ه��ف��َة وا
وت��ج��دي��ُد؟! إح��ي��اءٌ وال��ف��نُّ ، ب��ال��ف��نِّ َدن��ا م��ج��دِّ ال��ع��ات��ي َرُن8 ال��دَّ أي��ق��ت��ُل
وت��ش��ري��ُد ذُلٌّ بَ��ع��ِدِه ِم��ْن ال��ع��ي��ُش أٍب ب��ع��د ال��ن��ي��ل»9 «ع��روس ت��ع��ي��ُش ِل��َم��ن
واْل��ُج��وُد ال��ح��س��ُن يَ��ف��ت��ِدي��ه ل��و تَ��َودُّ َح��َزٌن ك��لُّ��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��رش��اق��َة ت��َرى
وت��ردي��ُد ِم��رآٌة ل��ألم��ِس ف��ال��ي��وُم وروع��ت��ه��ا ب��م��ع��ن��اه��ا «ِم��ص��َر» م��ثَّ��اُل

∗∗∗
م��ف��ئ��وُد م��ن��ه م��ص��ٍر» «ن��ه��ض��ِة وق��ل��ُب م��ن��ص��دًع��ا ال��م��ص��دوِع ال��م��وك��ِب ف��ي م��ش��ي��ُت
وت��أي��ي��ُد إي��م��اٌن ال��م��ن��اج��ي��َن ِم��َن ب��ه ح��فَّ ال��م��رف��وِع ك��ال��ه��ي��ك��ل وال��ن��ع��ُش
ت��ح��دي��ُد يَ��ع��دوه ب��أًس��ى ن��ف��وُس��ن��ا ط��ف��َح��ْت ب��ي��ن��م��ا ع��دي��ًدا ول��س��ن��ا ِس��ْرن��ا
ت��م��ه��ي��ُد ��اِب ال��ص��خَّ ل��ألس��ى أن��ن��ا أو غ��ي��ب��ت��ه��ا رغ��َم «م��ص��ٌر» ن��ح��ن ك��أن��ن��ا
��ود ال��سُّ أي��اُم��ه ب��ه أن��اخ��ْت وق��د أج��م��ع��ُه ال��ن��ي��ِل» «وادي س��ي��ش��م��ل أًس��ى
م��ح��م��وُد! ال��م��وِت ف��ي ل��و ال��م��وِت، م��ن أق��س��ى ِم��ي��تَ��تُ��ُه ف��ال��َف��نُّ ك��األس��ى، وال أًس��ى

∗∗∗
م��ح��س��وُد! ال��ص��خ��ُر ه��ذا … األن��وث��ِة! م��ن ُص��وٍر ف��ي ��اِم ال��ب��سَّ ال��ح��ج��ِر ُم��ْرِع��َش ي��ا
وم��ج��دوُد! م��أس��وٌر ك��ال��ن��اِس ال��م��وُت أَم��ٍد ب��ال ال��َع��ْج��ل��ى ال��ن��ظ��رِة وآس��َر
ال��ِغ��ي��ُد؟ ال��م��أت��ِم ف��ي ت��زدح��م ل��م وك��ي��ف وت��ك��رم��ًة وح��يً��ا ِزدتَ��ه��ا ال��ت��ي أي��َن
وت��س��ه��ي��ُد؟ أح��زاٌن «ِط��ي��ب��ُة» وت��ل��ك ح��َرٍق ف��ي ال��ن��اَس ي��ن��ت��ظ��م��َن ل��م وك��ي��ف
ال��م��واع��ي��ُد؟ خ��ان��ت��ه��ا ل��ك خ��واط��ٌر ُدِف��نَ��ْت ب��ه��ا ك��أرم��اٍس «ال��رم��س��ي��وُم» و
وت��ع��ي��ي��ُد؟ إث��راءٌ ال��ح��يِّ ف��نِّ��َك ف��ي ث��ورتُ��ُه ال��م��م��ش��وُق َق��دُّه��ا ال��ت��ي أي��ن
ال��ج��ي��ُد؟ ال ال��ف��ت��اُن َص��خ��ُرَك وج��ي��ُده��ا َح��َج��ٍر ِم��ْن ال��وثَّ��اُب ذل��ك ونَ��ْه��ُده��ا

مربحة. آالم يف عليه قيض حتى (السالل) بالدرن سنوات سبع الفقيد مرض 8

بباريس. التويلريي قرص متحف يف ووضعته الفرنسية الحكومة اشرتته وقد مختار. تماثيل أشهر 9
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ال��ِع��ي��ُد10 ص��دَّه��ا أو ردَّه��ا ف��ه��ل م��نَّ��ا، وت��ع��زي��ٍة ب��أح��زاٍن األَن��اِم أح��َرى
وت��ع��م��ي��ُد ت��ك��ري��ٌس ه��و ك��أن��م��ا وق��دََّس��ه��ا زكَّ��اه��ا ال��ن��ع��َش ت��ح��م��ل ل��و
األس��ان��ي��ُد تُ��غ��ن��ي��ِه ح��بُّ��َك وذاك وف��ت��ن��ِت��ه��ا ل��م��غ��َزاه��ا ال��ش��ه��ي��َد ُم��تَّ
وص��ن��دي��ُد؟ ج��بَّ��اٌر ال��َف��نِّ ِس��َوى ف��م��ن ه��ام��ِت��ه��ا ف��وق ش��ه��ي��ًدا ُرِف��َع��ْت ول��و
رع��دي��ُد ع��اداُه وَم��ْن ، ال��ك��م��يُّ ه��و وم��ن��ه��زًم��ا بً��ا غ��الَّ ك��روِح��َك ُروٌح
ال��ت��ق��ال��ي��ُد وخ��ان��ت��ُه األن��اِم ُدن��ي��ا ع��ط��َل��ْت إن ال��ح��بِّ ب��م��ج��ِد ال��ح��ريُّ وه��و

البيئة داء

ك��اآلِل؟! ال��ص��ح��راءِ ف��ي ه��و ك��أن��م��ا م��ض��ط��رًم��ا ل��ل��ن��ي��ِل م��ا ال��نَّ��ي��ِل َم��ب��اه��َج
ب��اِل ث��ائ��ٍر ق��ل��ٍب ح��رق��َة ف��زاد َح��َرٌق ك��ل��ُه ب��ف��ؤاٍد ن��ظ��رتُ��ُه
وأه��وال��ي آالم��ي أع��اص��ي��ُر إالَّ ٌ ظ��م��أ ك��لِّ��ه��ا ح��ي��اٍة ِم��ن ل��ي ي��ب��َق ل��م
ال��ب��اِل! روع��ُة إالَّ اْل��ُح��ْس��ِن ِم��ن وال ي��ؤرِّق��ن��ي م��ا إالَّ اْل��ُح��ْل��ِم ِم��َن وال

∗∗∗
أث��ق��ال��ي ُك��نْ��َه غ��ي��ري يُ��درُك ول��ي��س م��روِّع��ٍة ب��أث��ق��اٍل وح��ِدي أس��ي��ُر
وأح��م��ال��ي ت��ش��ري��دي ب��ي��ن وع��ّزٌة ش��م��ٌم ك��ل��ه��ا ون��ف��س��ي ال��ش��ري��ُد أن��ا
ال��ع��ال��ي َح��ظِّ��ه��ا ف��ي َم��ط��ال��بُ��ه��ا وم��ا َم��ط��ال��ب��ه��ا ِم��ْن ف��ك��اًك��ا أس��ت��ط��ي��ُع ال
وال��ح��ال��ي ال��م��أم��وِل ��ت��ه��ا أمَّ وم��ج��ِد ب��ي��ئ��ت��ه��ا َح��ظِّ ف��ي َح��ظ��ه��ا ل��ك��ن��م��ا

∗∗∗
م��ال��ي أو ال��ج��مَّ ج��ه��ادي أق��ول وال ِث��ق��ت��ي أول��ي��تُ��ه ط��ال��م��ا وج��اح��ٍد
غ��اِل دونَ��ه��ا غ��اٍل ك��لُّ وم��ا م��ن��ه��ا، َف��ِط��ٍن الم��رٍئ أغ��ل��ى ث��م��َة ف��ل��ي��س
م��خ��ت��اِل أوه��اِم ف��ي ال��ت��ط��اوِل أو م��ك��اف��أًة ه��ج��وي س��وى م��ن��ه أل��َق ل��م

مختاًرا أن مع جنازته يف مرص بنات تشرتك ولم األضحى. عيد أيام من الثالث اليوم يف الفقيد دفن 10

املرصية. املرأة تمجيد عىل فنه وقف
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وال��خ��اِل! ال��م��م��روِر األح��م��ِق ��ِه َع��مِّ ع��ن أب��وَّت��ُه تُ��غ��ن��ي وك��م ال��ج��ح��وِد! أب��ا
ال��ق��ال��ي! ال��م��ف��س��ُد وه��و ال��ن��اس ون��اص��َح وغ��اب��نَ��ه��م إن��ص��اًف��ا ال��ن��اس س��ائ��َل ي��ا
��اِل دجَّ ك��ل ع��ن ُغ��ن��ي��ٍة ف��ي ب��ال��غ��ْدِر س��واس��ي��ًة ت��غ��ذَّي��ت��ْم ل��ل��ذي��ن ُع��ْد
ب��ِإذالِل! م��ن��ك��ْم ب��ي��ئ��ًة وي��َح��ه��ا ي��ا ب��ي��ئ��ت��ك��م ت��ش��ك��ون وك��م ت��ص��خ��ب��ون ك��م
ب��أغ��الِل! م��ن��ك��م ُوِض��َع��ْت وق��د ف��ي��ك��م، ُخ��ِدَع��ْت ف��ق��د دن��ي��ان��ا ن��س��ام��ُح ك��دن��ا
ِل! ُض��الَّ ُخ��بْ��َث تُ��ع��ان��ي ل��ُدن��يَ��ا ف��ي��ا َض��لَّ��ت��َه��ا ال��ش��اك��ون أس��ات��ي��ذُه��ا أن��ت��م
أج��ي��ال! آم��اُل أم��ث��ال��ك��ْم َغ��ْدِر ِم��ْن وئِ��َدْت ف��ق��د ال��ل��ه��ف��ى! آلالم��ن��ا وي��ا

الحياة عيد

النسيم) (شم

األم��واِت؟ ِم��ن ُخ��ِل��َق��ْت ب��ي��ئ��ٍة ف��ي ح��ي��ات��ي ب��ع��ُض أم��ن��َك ال��ح��ي��اِة! ع��ي��َد
اآلي��اِت ب��م��ب��دَِع ال��وج��وِد ف��رَح أرى وه��ا ب��ال��ش��ع��وِر يَ��ن��ب��ُض ال��ك��وُن
اآلت��ي! ال��ب��ع��ي��ُد ال��م��اض��ي ف��ك��أن��م��ا م��ع��ج��ٍب ج��دي��ٍد ف��ي يُ��بْ��َع��ُث وال��م��ي��ُت
ال��ع��ات��ي ال��زم��اِن ف��رُح ال ب��ب��ن��ي��ِه، خ��ال��ٍق ف��ْرَح��ُة ف��ي��ه ال��ط��ب��ي��ع��ِة ف��َرُح
ذات��ي ح��ب��وٌر ل��ه ال��ج��م��اُد ح��ت��ى ن��ع��م��ة تَ��ح��رُِّر ف��ي ج��م��ي��ًع��ا رق��ص��وا
ال��ل��ذاِت وغ��اي��ِة ال��ح��ي��اِة ل��ه��وى رم��َزه��م ال��م��ح��لَّ��ى ال��بَ��يْ��َض وت��م��ثَّ��ل��وا
ال��غ��اي��اِت! إل��ى ف��ج��رى ال��ه��وى س��ب��َق ب��ي��ن��م��ا ال��ت��غ��زَُّل ب��ش��ائ��رُه ح��اك��ْت
ص��ف��اِت ع��ج��ي��ِب ف��ي ال��ع��ج��ائ��ِب أمُّ إع��ج��ازه��ا ف��ي وم��ص��ُر ل��م��ص��ر، ِع��ي��ٌد
وال��خ��ط��راِت واألع��ي��اِد ال��ح��بِّ ف��ي اش��ت��ه��ْت ب��م��ا ال��ش��ع��وَب ص��ب��اح��تُ��ه��ا ط��ب��ع��ْت
أش��ت��اِت! ل��ع��اَل��ٍم ال��ح��ي��اِة ي��وم وي��وُم��ه ال��رب��ي��ع، ع��ي��ُد ف��ن��س��ي��ُم��ه��ا

∗∗∗
وال��ف��ل��واِت ال��ج��ْدِب خ��ص��َب ب��ال��ش��ع��ِر ح��اف��ٍل َم��ْع��نً��ى ك��لُّ يُ��ْخ��ِص��ُب ال��ي��وَم
م��واِت غ��ي��َر يَ��ل��وُح ال��م��واَت ون��َرى ع��ي��ش��ه��م ن��ش��وُة األح��ي��اءِ ف��ي وتُ��بَ��ثُّ
ال��خ��ط��واِت أن��وث��ِة وب��ي��ن َج��ذل��ى ط��ف��ول��ٍة ل��ه��ِو ب��ي��ن ال��ط��ب��ي��ع��َة ون��رى
ل��ح��ي��اِة ك��لُّ��ه��ا ول��ك��ْن ش��تَّ��ى ت��ج��ارٍب ب��ي��ن ت��ق��وُم ال��ح��ي��اَة ون��َرى
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م��م��اِت ع��ن��د س��واه ال��ح��ي��اَة يَ��ه��ُب وإن��م��ا ي��م��وت ال م��ن��ه��ا ال��م��ي��ُت
ح��ي��ات��ي ف��ق��دُت أه��وى َم��ن وص��ل ع��ن ُع��زل��ت��ي ف��ي أن��ن��ي وح��دي وش��ع��رُت
ب��األم��واِت! اْل��ِح��سُّ ال��م��م��ات أق��س��ى ب��ي��ن��م��ا ش��ع��وٌر ل��ه ل��ي��س وال��م��ي��ُت

القرية يف الهدهد

ريفية) (ذكريات

وَخ��َط��ْر! ُح��ْس��نً��ا ال��ق��ري��َة َم��ألَ األبَ��ر ال��واف��ي ب��ال��ه��ده��ِد َم��ْرح��بً��ا
��َوْر! ال��صُّ أه��ِل أو ال��ش��ع��ِر أه��ل غ��ي��َر ل��ه أت��ب��اًع��ا ال��ن��اِس ك��لَّ ع��دَّ
اس��ت��ق��ر م��ا نُ��وٌر ال��ش��م��ِس ُش��ع��اِع ف��ي ك��لُّ��ُه رس��وٌل م��ن��ه ج��اءن��ي
ال��م��ط��ْر َم��ع��ن��ى وِم��ْن ال��ش��م��ِس نُ��ه��ى ِم��ْن ت��رح��ي��ب��ِه وف��ي ح��ول��ي، ح��ائ��ًم��ا
��ح��ْر ال��سَّ وح��ِي وم��ْن ال��ق��وس11 ُح��ل��ى ِم��ْن زي��ن��ت��ِه ف��ي األص��ب��اَغ َج��م��َع
وال��نَّ��ظ��ْر ِف��ك��ري ِم��ْلءُ ُه��ْم ف��إذا ِرْف��َق��تَ��ُه ُم��ن��ب��ئً��ا ولَّ��ى ث��م
ال��بَ��ش��ْر أض��غ��اُث ه��و ن��ض��اٍر ِم��ْن زي��ن��ًة أب��ه��ى ال��ت��ي��ج��اِن الب��س��و
ال��م��ح��تَ��ق��ْر12 ال��غ��ُروَر ع��اف��وا ح��ي��ن��م��ا ِح��ك��م��تُ��ه��ْم ل��ه��م «س��ل��ي��م��اَن» ع��ن
وَش��َع��ْر! ري��ٌش ال��ت��ي��ج��اُن ف��إذا م��ره��ٍق ت��ب��ٍر ت��ي��ج��اَن وأب��وا

∗∗∗
وُص��َوْر غ��واٍل آداٍب ب��ي��ن أع��الم��ِه ف��ي ب��ال��َف��نِّ َم��ْرح��بً��ا
وَزه��ْر ض��ي��اءٍ ِم��ْن وُح��اله ُم��ه��ج��تُ��ه م��ن��ك��م��و ف��رٍد ك��لُّ
وَح��ج��ْر ح��ق��وٌل م��ن��ك��م ت��ش��ت��ك��ي ف��ك��م ال��ب��ح��ِث، ف��ي ال��ُع��م��َر تُ��ن��ف��ق��ون
َم��َق��ر ف��ي��ه��ا م��ا ال��ش��م��ِس ف��ي ل��ك��م��و ِج��ل��س��ٌة ح��ت��ى ال��ت��ن��ق��ي��ِب دائ��م��ي
َوَط��ْر ف��ي��ه ل��ك��ْم ل��ي��س ب��ي��ن��م��ا َوَط��ْر ف��ي��ه ح��ول��ك��م��و م��ا ك��لُّ
نَ��ف��ْر أم��ان��ي��ه ن��اَل ك��ل��م��ا أخ��الق��ِه ف��ي ال��ف��نَّ��اِن ُص��وَرُة

قزح. قوس 11

سليمان. وسيدنا الهدهد قصة إىل إشارة 12
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القرية. يف الهدهد

∗∗∗
األب��ر َم��رآَك ال��ري��َف ه��ذا ُزْرُت إذا ح��س��ب��ي ُه��ده��دي! ي��ا َم��ْرح��بً��ا
وِذك��ْر وأم��اٍن وح��نَ��اٍن وَدٍم ب��ُروٍح ص��ن��واِن ن��ح��ن
أُِس��ْر م��ا ع��زي��ٌز أن��َت ب��ي��ن��م��ا آس��ٍر ج��س��ٍم ره��ُن أن��ي غ��ي��ر
ال��ُع��ُم��ْر! م��ع��ن��ى ِم��ن ت��ض��ح��ك ب��ي��ن��م��ا َم��ض��ى ُع��م��ٍر ع��ل��ى ال��ب��اك��ي وأن��ا
ك��َف��ْر! ق��د م��نَّ��ا ال��م��ؤم��ُن ح��ي��ن��م��ا خ��ال��ٌد أوح��ديٌّ دي��ٌن ل��ك
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زينب إىل

رواءَ — ال��ج��م��ي��ِل ل��ل��ب��ل��ِد — وَرَح��ْل��ِت خ��اط��ٍف ُح��ْل��ٍم ت��ودي��َع ودَّْع��ِت��ن��ي
وإب��اءَ؟ تَ��ط��لُّ��ًع��ا ال��ض��ل��وَع ض��رَب ف��إن��ه ال��غ��ي��وَر ال��ق��ل��َب َث ح��دَّ َم��ْن
األن��ب��اءَ ��َر ف��سَّ أن إل��ى َم��ْع��نً��ى وح��ش��ت��ي ول��وع��ِة أَرق��ي ِم��ْن أَدر ل��م
ج��ف��اءَ! ت��زي��د أل��ف��تُ��ه ك��ال��س��ج��ن ب��م��ؤئ��ٍل ال��م��ق��ي��ُم وأن��ا ُغ��رب��ت��ي ي��ا
ع��زاءَ ال��ص��دي��ُق ُدُه ي��ردِّ وه��ٍم س��وى ت��ودي��ٍع غ��ي��ِر ف��ي ودَّع��ِت��ن��ي
ض��ي��اءَ! ال��ص��ب��اُح ف��ردَّده��ا ل��ط��ف��ْت أش��ع��ٍة م��لءَ ك��ان ص��وتَ��ِك ف��ل��ع��لَّ
ت��ت��راءَى! ل��خ��اط��ري ال��ج��م��اِل ن��ج��وى ف��ك��أن��ه��ا وش��م��م��تُ��ه��ا ق��بَّ��ل��تُ��ه��ا

∗∗∗
ال��ش��ع��راءَ وتُ��ل��ه��م ال��خ��ل��وَد تَ��ه��ُب ب��ف��ت��ن��ٍة «أف��ردي��ت»13 ش��اط��ئ ح��ظَّ ي��ا
األح��ي��اءَ ي��ح��ذِّر وه��و ع��ي��ن��ي��ك م��ش��ارًف��ا ال��رِّم��ال ع��ل��ى ال��زم��اُن وق��َف
س��واءَ ال��غ��راِم أح��داَث وك��ت��ب��ِت وق��ائ��ًع��ا ال��رم��اِل ف��ي ال��ح��وادَث ك��ت��َب
وس��م��اءَ أن��ف��ًس��ا ت��ن��اول ل��ه��بً��ا ون��ش��رت��م��ا ال��م��ن��ى أغ��ل��ى وق��ت��ل��ت��م��ا
ودم��اءَ ف��ج��ي��ع��ًة ال��ُع��ب��اِب ف��وَق ج��رى ك��م��ا ال��ق��ل��وب ف��وَق ال��ه��وى وج��رى
ال��ش��ه��داءَ! ي��ع��رف ل��م غ��ي��رِه ف��ي ي��ع��ش وم��ن ال��ح��ب��ي��ب، ال��ه��وُل ه��و َم��رأًى

∗∗∗
رج��اءَ؟ ِس��َواِك ل��ي َم��ْن وك��ه��ول��ت��ي! ش��ب��ي��ب��ت��ي وأن��َس وري��ح��ان��ي! ن��اري!
ج��الءَ تَ��ط��ي��ُب أخ��ي��ل��ٍة ل��م��ح��اُت ك��أن��ه��ا ال��ج��ان��ي��اُت ال��س��ن��وُن م��ض��ت
واألش��ق��اءَ ال��ح��رم��اَن يَ��س��ت��ع��ذُب َع��بْ��ُده��ا وق��ل��ب��ي إالَّ أش��ك��ه��ا ل��م
م��س��اءَ ص��ب��اَح س��ك��ري ف��ي ف��ح��ي��ي��ُت س��واه��م��ا ال��س��الَف أذق ل��م ع��ي��ن��اِك
وش��اءَا؟ ال��غ��راُم ش��اء ك��م��ا ل��ه��م��ا، أع��ْش إن ح ال��م��ب��رَّ ال��ه��ج��ُر م��ا ال��ه��مُّ؟ م��ا
األن��واءَ ص��م��تُ��ه ي��ح��ج��ُب ك��ال��ب��ح��ِر وم��ه��ج��ت��ي ال��ص��م��وِت أش��ج��اَن ُع��وِّدُت
داءَ ق��ل��ب��َي ي��ح��زُّ وه��و ب��ال��وج��ِد أبُ��ْح ل��م ف��ي��ه��ا أل��ق��اِك م��رٍة ك��م

اإلسكندرية. شاطئ 13
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ل��ق��اءَ أراه ف��ال ال��ل��ق��اءِ رغ��َم م��ع��ذِّب��ي ال��دف��ي��ُن واْل��ُح��بُّ أل��ق��اِك
ن��ع��م��اءَ ب��أس��اءَه ل��وَّن��وا ق��د ش��اع��ر غ��ّص��َة ب��ال��ح��ال��ي��ِن وأَغ��صُّ
بُ��خ��الءَ ف��ِإخ��ال��ه��ا وخ��وال��ًج��ا ج��وارًح��ا ب��ال��ح��ن��اِن ح��س��نُ��ِك ويَ��ث��وُر
األع��داءَ ل��َي ال��دن��ي��ا ف��ل��ت��ح��ش��ِد ب��خ��ي��ل��ة ج��دَّ اآلن رح��ل��ِت ف��إذا
وق��ض��اءَ! ُش��ع��ل��ًة أق��س��ى ف��ال��ه��ج��ُر ج��ه��ن��م ن��ار ال��ه��ج��ر ب��ع��د ش��يء ال

∗∗∗
أن��داءَ! ال��ه��َوى م��ن��ه��ا ��س��ي وتَ��ن��فَّ وان��ع��م��ي! ط��ي��ب��ي ال��رَّم��ل! رب��وَع ِط��ي��ب��ي
ن��ق��اءَ ال��ث��ل��وج ك��ن��اص��ع��ِة وص��ف��ْت ن��ض��ارًة ال��رب��ي��ِع ك��ن��وَّار ل��ط��ف��ْت
ووف��اءَ وت��ق��لُّ��بً��ا وح��رارًة ص��ب��اح��ًة ال��ف��ص��وَل م��الح��تُ��ه��ا ج��م��ع��ت
ورض��اءَ ت��م��نُّ��ًع��ا ال��وص��اِل ِط��ي��َب ه��ج��ِره��ا ق��س��وُة ت��ط��ي��ُب ت��ك��اد ح��ت��ى
س��اءَ ق��د م��ا ف��ي��س��رُّ روح��ه��ا ِم��ْن ب��أس��ره��ا ت��رفُّ ال��دن��ي��ا وك��أن��م��ا
اإلغ��راءَ ��م��ي وج��سِّ ال��ج��م��اِل ف��نَّ ب��ه��ا واس��ت��وح��ي ال��رم��ِل رب��وَع ط��ي��ب��ي
ال��م��اءَ! ال��س��م��اء م��ج��َد يَ��رْوا ح��ت��ى ب��ن��ش��وٍة ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن وت��أه��ب��ي

∗∗∗
ح��ي��اءَ أذوُب وك��م إل��ي��ِك أه��ف��و اله��يً��ا ط��ف��ًال وك��ن��ُت ال��س��ن��وُن م��ض��ِت
األص��داءَ أت��اب��ُع ال��ب��ع��ي��ُد وأن��ا ق��ري��رًة ال��ع��زي��ِز ال��رَّم��ِل ف��ي وأق��م��ِت
ال��س��رَّاءَ ويَ��ق��ت��ُل ال��ق��ري��َر يُ��ش��ج��ي س��اخ��ٍر ع��ودَة ال��ده��ُر ع��اَد واآلَن
بُ��ك��اءَ يَ��ع��اُف َم��ب��ك��يٍّ ل��ف��ؤاِد م��ن��اح��ًة ع��اد ال��ط��ف��ل َع��ن��اءُ ف��إذا
أش��الءَ م��ت��ق��طِّ��ًع��ا ��ًم��ا م��ت��ب��سِّ أغ��الل��ِه ف��ي األت��راَح ي��س��ت��ق��ب��ُل
ن��داءَ ال��م��م��اِت ف��ي وأب��ل��ُغ ح��ظٍّ��ا ال��رَّدى ف��ي أوف��ُر «أوزي��ري��س» وك��أنَّ
ال��خ��رس��اءَ ال��ل��ه��ف��َة ِم��س��م��ع��يَّ ف��ي ت��ه��داُره ن��ائ��يً��ا ي��س��ك��ُب وال��ب��ح��ُر
غ��ن��اءَ! ال��ص��خ��ور ب��ي��ن وأذي��بُ��ه��ا ت��ألُّ��ًق��ا ال��غ��ي��وِم ب��ي��ن ف��أع��ي��ُده��ا
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النيل مرصهبة

بشكل مرص مثلْت وقد خليل، زكي إدوار املرصي للمثال الرائعة الفنية اللوحة (استيحاء
الذي النيل أمواج بني من خارج وهو العضالت مفتول األعضاء متناسق جميل جبَّار
أبي معبد عند مرص إىل دخوله عند تقابله التي واآلثار املعابد بني اليسار إىل ينساب
عن هذا الجيزة. وأهرام الهول أبي إىل والكرنك طيبة من ضفافه تزين وتظل سمبل،
لوحته من اليمني إىل األعىل الركن لها خصص فقد الحديثة مرص عن أما الفرعونية، مرص
وغريها. والسواقي الوطنية القروية والصناعات والقوافل والري القطن زراعة فمثَّل
واألخرى الفرعونية، مرص رمز اللوتس زهرة إحداهما اللوحة تزينان زهرتان وهناك

الحديثة.) الزراعية مرص ثروة رمز القطن زهرة

خليل). زكي إدوار املرصي (للمثال النيل هبة مرص

اِر ول��ل��دَّ م��ع��ب��وًدا ل��ل��ف��ن َك��ُرْم��ِت آث��اِر م��ن��ح��وِت ف��ي ال��ف��نِّ ُس��ورَة ي��ا
ج��بَّ��اِر َرْوِع ِم��ْن آي��ٌة ك��روح��ِه وط��ل��ع��ت��ُه ج��بَّ��اًرا «ال��ن��ي��َل» أروَع م��ا
ال��ج��اري م��ائ��ِه م��ن بَ��َس��َق��ْت وق��د ب��أٌس، يُ��ع��اِدل��َه��ا ال «م��ص��ر» ُروُح أن��ه��ا أو
وأق��داِر ع��ن��اي��اٍت ِم��ْن س��ؤدٍد ف��ي ب��دول��ت��ِه م��ع��ت��زٍّ ب��ج��ل��س��ِة الَح��ْت
��اِر وق��هَّ ٍب غ��الَّ س��م��اح��ُة ف��ي��ه��ا دع��ٌة ل��ك��ن��ه��ا دع��ٍة، ف��ي ي��ن��س��اُب
ال��ق��اري ال��ش��اع��َر ويُ��ش��ج��ي ل��ل��ق��ارئ��ي��ن م��ن��ب��س��ًط��ا ك��ال��ت��اري��خ يَ��ن��ص��بُّ وال��م��اءُ

49



العباب فوق

أس��ف��اِر أن��ض��اءَ ُش��ُع��ثً��ا ال ب��ال��ف��تْ��ح أب��ًدا ج��يَّ��اش��ًة أم��واُج��ُه تَ��ف��ي��ُض
آث��اِر ِظ��لِّ ف��ي ُع��ِب��َدْت ط��ال��م��ا ي��ا زاخ��رًة واآلث��اِر ال��م��ع��اب��ِد ب��ي��ن
وأزه��اِر أزه��اٍر ب��ي��ن ورأُس��ه��ا س��اع��ِده��ا َم��س��نُ��وُد س��م��ب��ٍل» «أب��ي ل��دى
وأم��ص��اِر ج��نَّ��اٍت ب��ي��ن م��ا غ��نَّ��اء م��م��ل��ك��ٍة أع��ض��اءُ أع��ض��اُؤه��ا وت��ل��ك
وإِض��م��اِر وْح��ٍي ف��ي ال��ف��ْخ��ِم و«ال��ك��رن��ِك» روائ��ُع��ه��ا ن��اج��تْ��ن��ا «ط��ي��ب��ة» ب��ي��ن م��ا
ب��ال��ث��اِر ال��ده��ِر آخ��ذاِت ُرءوَس��ه��ا راف��ع��ًة و«األه��راِم» «ب��ل��ه��ي��ب» وب��ي��ن
أب��ك��اِر آُي ال��م��ع��ان��ي ف��ي وك��لُّ��ه��ا وتُ��ل��ه��م��ن��ا تُ��ش��ج��ي��ن��ا ال��م��ف��ات��ِن ش��تَّ��ى
م��خ��ت��اِر ِش��بْ��ُه ل��م��ص��َر ع��ص��ٍر وك��لُّ غ��ب��َرْت ل��ل��ُع��ل��ى ع��ص��وٍر م��ن م��خ��ت��ارٌة
ال��ن��اِر ف��ي ك��ال��ن��وِر أو ال��ن��وِر ف��ي ك��ال��ن��اِر ك��ام��ن��ٍة ِج��دُّ دواًم��ا ال��ح��ي��اُة ف��ي��ه��ا
وأوزاِر أوزاٍر رغ��َم ��رْت وُط��هِّ وأس��ت��اِر أس��ت��اٍر رغ��َم ت��ألَّ��َق��ْت
أح��راِر واب��ُن ُح��رٌّ ك��ال��ن��ي��ِل ف��ال��رِّي��ُف ب��ه��ا ال��س��ع��ي��ِد ب��ال��ري��ِف م��ص��ُر وأش��رق��ْت
��اِر وُس��مَّ ٍف أُالَّ ِش��بْ��ُه ج��م��ي��ُع��ه��ا س��وائ��م��ُه ه��ذي ص��ن��اع��ات��ُه، ه��ذي
وأش��ع��اِر ألح��يَ��اءٍ اْل��ُخ��ل��وِد ع��ن تُ��ح��دِّث��ن��ا ال��خ��ال��ي ال��زم��ِن ِم��َن ع��اش��ْت
ل��ل��س��اري ك��األض��واءِ ال��ح��دي��ث��ُة» «م��ص��ُر غ��رس��ت ال��ذي ال��ق��ط��َن ف��أن��َض��َرِت ع��اش��ْت
ال��ع��اِر ع��ن ِص��ي��ن��ْت ُم��َه��ٍج ِم��ْن ب��ال��ذك��ِر تُ��ْرب��ت��ِه ق��ب��َل ي��ن��م��و ال��ق��ط��ُن ك��أن��م��ا
ب��أس��ح��اِر آص��اٌل ��ُع تُ��ج��مَّ ك��ي��م��ا زاَم��ل��ُه ال��م��ح��ب��وُب ال��خ��ال��ُد وال��لُّ��وتَ��ُس
وأوط��اِر أح��الٍم ب��ي��ن م��ا ل��ل��م��ج��ِد ُص��َوًرا َم��ْرأيْ��ه��م��ا ف��ي «م��ص��ُر» تَ��َرى وك��ْي
وأح��ج��اِر! ن��ب��ٍت ف��ي ال��ف��نِّ ووح��دَة م��اث��ل��ًة ال��ت��اري��ِخ وح��دَة تَ��َرى وك��ي

∗∗∗
ال��ب��اري! ُج��ودِه ف��ي ب��ه تَ��ق��رُّ ك��م��ا ب��ه��ا ال��ق��ري��ر «ال��ن��ي��ِل» ِه��بَ��َة ي��ا «م��ص��ُر) ي��ا
وع��طَّ��اِر َص��وَّاٍغ ب��ي��ن م��ع��ش��وق��ًة ح��ال��ي��ًة ال��م��ع��س��وِل م��ائ��ِه ِم��ن ُخ��ل��ق��ِت
ال��ش��اري ال ل��ل��ُع��بَّ��اِد أن��ِت س��ب��ق��ِت��ه��ا ِن��ع��م��تُ��ه��ا ال��م��وع��وُد ال��ج��ن��ُة ك��أن��م��ا
��اِر! وأمَّ ن��اٍه أٍب خ��ي��َر و«ال��ن��ي��ُل» ُط��َرٍف ف��ي ال��خ��ل��ِد ِج��ن��اِن أمَّ ف��ك��ن��ِت
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األعظم البنَّاء

ناجي). املرصي (للمصور األعظم البناء األول فؤاد

وب��ن��اءَ؟ ُق��وًَّة ال��ع��زي��زَة «م��ص��َر» أَرى أن ل��ي َم��ْن ال��ذَّه��ب��يِّ ع��ص��ِرَك ف��ي
أج��زاءَ ف��تَ��ص��دََّع��ْت س��م��ْت ح��ت��ى ك��م��ال��ه��ا س��ب��ي��ِل ف��ي س��ع��يً��ا تَ��أُل ل��م
ال��ب��ن��اءَ يُ��ن��ص��ِف ل��م أو ب��اْل��َه��ْدِم ان��ت��ه��ى إذا ال��ع��ظ��ي��ِم اْل��ُج��ه��ِد ف��ي خ��ي��َر ال
اس��ت��خ��ذاءَ إب��اءَه��ا ال��ش��ق��اُق ج��ع��َل م��ن��ع��ٍة ِم��ن وك��م ب��ه��ا، ال��ش��ق��اُق َدبَّ
وأف��اءَ! َس��م��ا وإْن ال��ف��ن��اءِ َم��ع��ن��ى ت��ص��دي��ع��ِه ف��ي ��ْرِح ك��ال��صَّ أو ك��ال��طَّ��ْوِد
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∗∗∗
واألب��ن��اءَ اآلب��اءَ ب��ال��م��ن��ص��ِف ص��م��ي��َم��ن��ا ��ق��اُق ال��شِّ ب��ل��غ وق��د ل��ي َم��ْن
أش��الءَ؟ ه��ك��ذا نُ��بَ��ْع��ثَ��َر أن ال ُع��ل��وي��ٍة ُق��دس��ي��ٍة َوح��دٍة ف��ي
ال��زع��م��اءَ ي��ع��دِم ل��م وإن أع��ل��ى ق��ائ��ًدا غ��ي��رَك ل��ل��ش��ع��ِب وَم��ْن ل��ي َم��ْن
ال��ك��رم��اءَ؟ ت��ص��ح��ب ال��ك��رام��ة ون��رى م��ن��ع��ًة ال��م��روَع ��دَْع ال��صَّ ن��رى ح��ت��ى

∗∗∗
ع��الءَ ال��م��دي��ح ع��ن ال��غ��ن��يُّ أن��َت ح��ي��ن��م��ا ل��َك م��ادٍح ِم��ْن ك��م م��والَي!
رج��اءَ ي��ب��ثُّ ال َم��ْدٍح ك��لِّ ع��ن غ��اي��ًة أن��ب��ُل ف��ه��و رج��ائ��ي ف��اق��ب��ْل
إب��اءَ ال��م��ادح��ي��ن ري��اءَ ي��أب��ى ش��اع��ٍر ف��ِم م��ن ال��ش��ع��ِب ل��ص��وِت واس��م��ْع
آب��اءَ يُ��َرْوا ح��ت��ى أب��ن��اءَه��ا ��ًدا وم��وحِّ م��ؤلِّ��ًف��ا ل��م��ص��ر واس��ل��م

املطرية ضاحية يف

ال��م��ع��ان��ي ُص��َوِر ِم��ْن أح��ي��اُه ب��م��ا م��س��ت��ق��لٍّ دع��وَة ال��ف��ج��ُر دع��ان��ي
األم��ان��ي! ب��أج��ن��ح��ِة س��ب��ق��ْت ل��ه ن��ف��س��ي وك��أنَّ م��ل��بِّ��يً��ا، ف��ق��م��ُت
راِن ك��لِّ ع��ن ُخ��بِّ��ئ��ْت ك��ن��وًزا ف��ي��ه��ا ك��أنَّ ال��ح��ق��وِل ع��ل��ى أط��وُف
ال��ي��داِن! تَ��ْخ��َش��ى م��ا ال��لَّ��ْح��ُظ ويَ��ج��ن��ي خ��ب��ي��ئً��ا أل��م��ْس ول��م ف��أن��ه��بُ��ه��ا
ع��اِن إن��ق��اذُ ظ��الل��ه ك��أنَّ ع��اٍن ب��وج��ِد ل��ل��ن��خ��ي��ل وأن��ظ��ُر
ال��رَّه��اِن س��بَّ��اَق ال��طَّ��ي��ِر وراءَ ي��ج��ري ال��ط��رَف ال��ف��ض��اءِ ف��ي وأُرس��ُل
ت��رج��م��اِن أف��ص��َح األص��داءِ ِم��َن وأْل��َق��ى س��ع��ادت��ِه ع��ن أف��ت��ش
َم��ك��اِن ع��ن ال��م��ن��زَِّه ال��ح��بِّ م��ن ل��وٍن ك��لِّ ِم��ْن ِس��رَّه وأخ��ط��ُف
َج��ن��ان��ي أو ش��ع��وري ��َس��ُه ت��ن��فَّ أب��ق��ى وح��ي��ث س��رُت ح��ي��ث ك��أن��ي
ث��اِن يَ��ث��ن��ي��ه ال ال��ن��وَر رأي��ُت َح��ْول��ي ال��ش��م��س ن��وُر ف��اض ��ا وَل��مَّ
ال��زم��اِن! ب��آب��اِد ت��غ��ل��غ��ل��ه وال��خ��ف��اي��ا ال��ض��م��ائ��ر ف��ي ت��غ��ل��غ��َل
ال��ط��ع��اِن! ب��ح��ِر ف��ي ال��م��وت ك��رق��ِص َح��ي��َرى ف��ي��ه ت��رق��ص ال��ذرَّاِت ت��رى
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ول��ل��تَّ��ف��ان��ي ل��ل��ف��ن��اءِ م��ش��اه��ُد َم��رأى وك��لُّ ل��ل��ح��ي��اِة، َم��ش��اه��ُد
دان��ي ال��م��وِت أق��س��ى اْل��ُح��بِّ وم��لءَ ��ى اْل��ُم��َص��فَّ ال��ح��بُّ ه��ي روائ��ُع��ه��ا
ث��واِن! ف��ي تُ��بْ��َع��ُث األم��وات ت��رى بَ��يْ��نَ��ا األح��ي��اءِ م��ص��ارُع ت��م��رُّ
وب��ال��ج��ب��اِن! ب��ال��غ��ب��اءِ وأه��ًال ح��ي��ات��ي! ي��ا ��ل ل��ل��ت��أمُّ ف��أُفٍّ
اْل��َه��َواِن ف��ي ال��س��ع��ادَة ع��ق��ل��ي أب��ى ع��ق��ل��ي َح��كَّ��م��ُت وق��د أن��ي ول��و
وان��ي غ��ي��َر ل��ل��ع��ظ��ائ��ِم ك��ف��اح��ي َس��ل��م��ى ك��أنَّ ال��ك��ف��اِح ع��ل��ى ُط��ِب��ْع��ُت
ال��ل��س��اِن ق��ب��َل ال��ه��وى ��ده��ا ي��م��جِّ ��ي أمِّ ف��ه��ي «ال��ط��ب��ي��ع��ة» وأح��ب��ب��ُت
ال��غ��وان��ي ُق��بَ��َل ح��ك��ْت ق��د أزاه��َر ل��ش��ع��ري ن��ث��رت وق��د ��ده��ا ي��م��جِّ
اْل��ُج��م��اِن م��ن��ث��وَر ق��دم��يَّ ع��ل��ى وآبَ��ى َل��ْم��ٍس ع��ن ي��داَي تَ��ع��فُّ
ال��ب��ي��اِن ِغ��نَ��ى ال��ح��ي��اِة م��ن ي��ض��مُّ َزه��ٍر ف��ك��لُّ ل��ل��ح��ي��اِة ج��واه��ُر
ال��ح��س��اِن؟ أزاه��ِره��ا ِم��ن ج��داوُل ش��ت��ى ال��ط��رق��اُت وه��ذه ف��ك��ي��ف
األغ��ان��ي14 ُص��ح��ب��ت��ه��ا ب��ع��ِد م��ن ل��ه��ا ��ي ال��م��س��جِّ ال��ت��رَب ت��س��ك��ُن ع��وال��ُم
أواِن!15 ب��ال ف��اَض ال��م��اءَ إخ��اَل ح��ت��ى ال��م��اءِ ب��اص��ط��ب��اغ وتَ��ْرَض��ى
ت��ران��ي! ُس��ْح��ٍب ِم��ْن ال��ل��ه��ِو ب��دم��ِع س��م��اءٌ ألخ��ي��ل��ت��ي ض��ح��ك��ْت وق��د
ح��ن��ان��ي ل��ه ي��ح��نُّ م��اءٍ ع��ل��ى ق��ري��ًرا ال��ث��اوي ال��ط��ح��ل��ُب ورفَّ
اح��ت��ض��اِن ع��ل��ى ال��ف��ن��وُن وح��يَّ��ت��ه ال��ب��راي��ا أن��ظ��اُر اح��ت��ق��رتْ��ه ق��د
اْل��ِج��نَ��اِن أف��اري��ُز ت��م��نَّ��ت��ه��ا ش��ت��ى األص��ب��اَغ ع��ن��ده ��َع وَج��مَّ
ام��ت��ه��اِن! ع��ل��ى ال��م��ه��ي��َن ت��ل��ق��ى ف��م��ا ت��ن��اه��ْت ُح��ًل��ى ال��رب��ي��ع م��ن ك��أنَّ

السمر. وأهل الطري أغاني 14
ماء. جداول كأنها بُعد عن تخال حتى بالزهر املغطاة الطرق تتشكل 15
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املاء ج زمَّ

النيل) مشاهد (من

املاء زمج

ال��م��اءِ ع��ن أنْ��أَى َم��ْط��َل��بُ��ُه ح��ي��ِن ف��ي َم��ْط��َل��بُ��ُه «ال��نِّ��ي��ِل» َع��ب��َر 16 ال��م��اءِ ��َج ُزمَّ ي��ا
ب��ي��ض��اءِ األف��ِق ف��ي ُط��رٍف ع��ْن ب��ي��ض��اءُ أش��رع��ٌة ال��م��اءِ ف��وَق ج��ن��اح��يْ��َك ح��اَك��ْت
��اُل؟ رحَّ أن��َت ُق��ْط��ٍر أيِّ ِح��َم��ى وِم��ْن تَ��َع��ٍب؟ وف��ي ه��مٍّ ف��ي ان��ت��ق��الُ��َك ِل��َم
آُل وال ص��ح��ٌب وال ال��ظ��ن��وِن، ف��وَق غ��اي��تُ��ه ال��م��ح��زوِن ك��ال��س��ائ��ح تَ��ط��ي��ُر
ن��اِس وع��ن أرٍض ع��ن يُ��غ��ن��ي��َك ص��ار م��ا َم��ف��ات��ِن��ه ِم��ن ف��ي��ه األف��ُق ك��أن��م��ا
وإح��س��اِس وج��داٍن ب��ي��ن وش��ائ��ٌق ل��ه��ا تَ��ه��شُّ أرٌض ق��لَّ��م��ا ي��ا … تَ��ط��ي��ُر
وال��س��ح��ِر ال��م��ج��ه��وِل ع��ال��ِم ِم��ن تَ��ط��وُف ط��ائ��رًة «ال��ن��ي��ِل» روُح أن��َت ك��أن��م��ا

.White Winged tern اإلنجليز: يسميه ما هو 16
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يَ��ْدري! وَم��ْن يَ��ل��َق��ى َم��ْن أج��ه��ُل ون��ح��ن زاخ��رًة ال��م��اءِ ف��ي م��ع��ان��يَ��ُه ن��ل��ق��ى
ال��م��اءِ؟ َه��َوى ي��م��ض��ي ك��م��ا تَ��ض��ي��ُع ف��ه��ل م��ب��ت��س��ٌم وال��م��اءُ وَج��ٍل ب��ال ت��م��ض��ي
وإح��ي��اءِ! م��وٍت م��ن ح��ظَّ��ي��ِن ال��ب��ح��ِر ف��ي ل��ه ك��أنَّ ال��ع��ظ��م��ى أح��الُم��ه ل��ل��م��اءِ
ال��ه��ان��ي اس��ت��ق��راِرَك ِم��ن ع��ل��ي��َك أْج��َدى أخ��ي��ل��ٌة ال��تِّ��ي��ِه ع��ن��د ل��ك ه��ل وأن��َت
ك��ال��ع��ان��ي؟! اْل��ُم��ْزج��ي��ِه ال��زَّورَق ت��ح��س��ُب أم أدع��ي��ٌة ِح ال��م��الَّ نَ��َغ��ِم ِم��ْن تَ��ه��ن��ي��ك
َق��َل��ِق ف��ي «ال��ن��ي��ُل» وك��ذاك ي��ن��ت��ه��ي، ال َق��َل��ٍق ف��ي ال��ل��ه��ف��اِن ك��ال��ش��اع��ِر وأن��َت
األُُف��ِق! ف��ي ب��ال��م��ح��ج��وِب ال��ح��بِّ ن��س��ائ��ُم َه��َم��س��ْت ح��ي��ن��م��ا ط��رف��ي اآلَن م��ل��ك��ت��م��ا
ِس��ْح��ِر ف��ي واألج��واءِ ال��م��اءِ ف��ي ِل��ْل��ُح��وِر زم��ٍن ِم��ْن أص��ف��اُه وم��ا ال��م��اءُ دن��ا
ب��ال��ش��ع��ر! ف��اَض ق��د ع��ال��ٍم ف��ي ��ْع��ِر ب��ال��شِّ ث��الث��ت��ن��ا17 أغ��ن��ى وم��ا ال��م��اءُ دن��ا

السباق يف

ال��س��ب��اِق ف��ي ول��ل��ت��َط��ل��ِع ِق ��ب��ا ال��سِّ ف��ي َل��ل��م��الح��ِة ي��ا
ل��ل��ع��ن��اِق ��َل اْل��ُم��َف��صَّ ـ��ف��نَّ ال��ـ ِخ��ْل��تُ��ُه ِزيٍّ ك��لِّ ِم��ْن
رق��اِق وأف��واٍف ـ��واٍن وأل��ـ زرك��ش��ٍة ب��ي��ن م��ا
ال��رِّف��اِق ع��ل��ى تَ��ِع��زُّ وق��د ِق ال��رِّف��ا ب��أن��ظ��اِر تُ��غ��َزى
وث��اِق ف��ي األن��اق��ِة م��َن ِد ك��ال��نُّ��ه��و ال��س��واِع��ُد وتُ��َرى
واش��ت��ي��اِق ب��اش��ت��ي��اٍق س��ُر ت��أ وه��ي األس��ي��رة، م��ث��َل
وائ��ت��الِق ائ��ت��الٍف ف��ي ��ِل وال��تَّ��َج��مُّ ال��طَّ��راوِة ُدن��ي��ا
س��اق��ي أح��الُم ك��أن��ه ال��ع��ج��ي��ِب ال��تَّ��رِف م��ن ُدن��ي��ا
ُم��راِق ب��ت��أم��ي��ٍل م��ف��ت��وٍن ن��ظ��راِت ع��ل��ى تُ��ْس��َق��ى
ب��اق��ي ك��ال��ح��قِّ وَوه��ُم��َه��ا ال��ح��ب��ي��ِب ل��ل��وه��ِم وتَ��ع��ي��ُش
اتّ��س��اِق ع��ل��ى ُه��نَّ ح��ي��ن ُم��َع��ْرِب��َداٌت وك��أن��ه��نَّ
راق��ي ف��ن��وِن ب��ي��ن ب��ال��وه��ِم ت��ح��وَّل��وا ال��ّرج��اُل ح��ت��ى

والنيل. والطائر نفسه الشاعر يعني 17
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دومرج). (للرسام السباق يف

ِن��َف��اِق ف��ع��ل��ى تَ��ِب��ْن ف��إْن تَ��ِب��ي��ُن، ال ال��خ��ش��ون��ُة ف��إذا
ال��وف��اِق ِم��َن ال��خ��الُف وإذا ��ٌر ُم��َؤمَّ ال��ج��َم��اُل وإذا
اْل��َم��َراق��ي18 ت��ل��ك ف��ي ل��ل��ف��نَّ��اِن أح��بُّ ��بَ��اُق ال��سِّ وإذا
ُم��ط��اِق ُج��ه��ٍد ف��ي ال��خ��ي��ِل َج��ْرَي ف��ي��ه ال��ع��واط��ُف تَ��ْج��ري
واص��ط��ف��اِق ان��س��ي��اٍب ب��ي��ن م��ت��واص��ًال م��ت��ت��اب��ًع��ا

النظارة. يجلس حيث 18
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ال��دف��اِق ل��ل��ك��أِس ذه��ب��َن ُق ��ب��ا ال��سِّ ُخ��ِت��َم إذا ح��ت��ى
ال��س��ب��اِق؟! خ��ي��ِل ِم��ن أل��س��َن … ق ال��س��ب��ا ُروِح ف��ي ول��ب��ث��َن

تسبيحة

ك��لَّ��ْه ُروح��َي ش��ام��ًال إل��ه��ي وج��دان��ي َط��يِّ ف��ي
ال��م��س��ت��ق��ل��ْه19 ون��ف��س��ي ب��ن��ج��واَي إالَّ أدرِه ل��م
ِم��ل��ْه؟ اإلل��ه��اِم وف��ي األخ��رى وم��ا ال��دن��ي��ا ق��ي��م��ُة م��ا
م��ح��لَّ��ْه أس��م��ى ب��ال��ًغ��ا ِم��نْ��ُه، ف��ه��و ض��م��ي��ري َح��ْس��ب��ي
ُم��ِط��لَّ��ْه آب��اٍد ُع��ْم��ُر ول��ك��ْن ُع��ْم��ري ُع��ْم��ُرُه20 م��ا
أظ��لَّ��ْه21 ك��م��ن ال��س��رم��ديِّ ال��خ��ل��وِد غ��اي��اِت ُع��ْم��ُر ب��ل
أص��َل��ْه ال��ك��وُن ول��ي��س إح��س��اس��ي ب��ع��ض إالَّ ال��ك��وُن م��ا
األدلَّ��ْه ع��ن وال��غ��ِن��يُّ ال��م��ب��اِح��ِث ع��ن ال��َغ��ِن��يُّ وأن��ا
واْل��ِج��ِب��لَّ��ْه ن��ف��س��ي ن��داءُ ��م��ي��ِم ال��صَّ إل��ى ��م��ي��ِم ال��صَّ ف��م��ن
ش��ْم��َل��ْه بَ��ثَّ ق��د ال��ذي ال��رَّبِّ نُ��ه��ى ف��ي إالَّ أَْح��َي َل��ْم
ِم��ثْ��َل��ْه اإلن��س��اُن درى م��ا ُوُج��وٍد ف��ي إالَّ أَْف��َن َل��ْم
ش��ك��َل��ْه! ال��م��رءُ ف��ي��ن��َس��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ت��ش��ك��ي��َل أع��ج��َب م��ا
أه��َل��ْه! ي��درُك ال وْه��و ش��يء ك��لُّ ُه��و ف��ص��م��ي��ُم��ه
ع��ق��َل��ْه ال��م��وُت أب��اح إذا ال��م��ق��ي��ُم األزُل وض��م��ي��رُه
تَ��َم��لَّ��ْه! أن وال��م��ن��يَّ��ُة األُل��وه��ِة ُروِح ِم��ْن وال��ح��بُّ

اإلنساني. كيانه عن املستقلة 19
الضمري. عمر 20

يرعاه. الذي الخالق يريد 21
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ودفني أبولو

أدركها فلما تبعها وقد الشعر، إله أبولو أحبها التي الحسناء الحورية هي (دفني
الغار.) شجرة إىل استحالت

أبولو:

أه��ال ُم��َم��لَّ��ُك ي��ا ��دِّ ل��ل��صَّ ل��س��ُت َم��ْه��ال! ُح��س��ُن! ي��ا ال��ُف��ن��وِن! ح��ي��اَة ي��ا
وْص��ال ال��ش��ع��َر ف��ام��ن��ِح م��ع��ان��ي��َك، ـ��َر ��ْع��ـ ال��شِّ يُ��نْ��ِش��ُد ال��ذي ع��ب��ُدَك أن��ا ه��ا
وأْص��ال َم��غ��ًزى ك��ال��ص��الِة ل��ه��ف��ت��ي ول��ك��ْن ج��م��اُل، ي��ا ل��ه��ف��اُن أن��ا
اْل��ُم��َع��لَّ��ى اْل��َم��ُص��وِن ِس��رَِّك ع��ل��ى ن��ي ال��ح��ا س��وى ل��س��ُت ج��م��اُل! ي��ا تَ��خ��ْف ال
َس��ْه��ال؟ ��دَّ ال��صَّ تَ��رى وه��ل ح��ب��ي��بً��ا؟ ن��ي ت��أب��ا ك��ي��ف ت��ه��اُف��ت��ي؟ تَ��خ��ش��ى ك��ي��ف
تَ��ت��م��لَّ��ى ع��واط��ٌف وُروح��ي ُه تَ��ْخ��َش��ا أن��َت ال��ذي إع��ج��اب��َي ك��لُّ
َج��ْه��ال تُ��ط��اوَع أْن ال��َغ��بْ��ِن وِم��َن س��ق��ي��ًم��ا َم��ْع��نً��ى ��اُل اْل��ُج��هَّ ي��راه��ا ق��د
َع��ْدَال ال��ظُّ��ْل��ِم ع��ج��ائ��َب وأب��اح��وا ح��الٍل ب��اس��ِم ال��ح��راَم أب��اح��وا ك��م
َق��تْ��َل��ى ال��ع��واط��َف ه��ذه ت��ذَْر أو إل��ي��ه��ْم «َدْف��ِن��ي» َج��م��اَل ي��ا تُ��ِص��ْخ ال
ُم��س��ت��ِق��الَّ م��خ��ل��ًص��ا ال��ف��نِّ ع��ن َض��ى تَ��ْر ال ُح��ْس��ُن ي��ا ال��نِّ��ف��اِق ُدن��ي��ا ه��ي
األج��الَّ َس��ن��اه��ا وم��س��ت��وح��يً��ا ـ��َم��ى، ال��ُع��ْظ��ـ ع��ب��ق��ريَّ��ت��َك ف��ي��َك ع��اب��ًدا
وَخ��تْ��َال خ��داًع��ا ل��ه��ا وتَ��نْ��س��ى ن��ي ال��ج��ا إب��اح��يَّ��َة ل��ه��ف��ت��ي تَ��دَّع��ي
وِظ��الَّ ن��ورا اْل��ُخ��ل��وُد وأن��َت ٌن أل��ح��ا ُح��ْس��ُن ي��ا إل��ي��ك َش��ْوق��ي ك��لُّ
أْح��َل��ى ال��نَّ��ْح��ِل َج��ن��ى وِم��ْن ع��زي��ٌز، ال��ف��نِّ ِم��َن َم��ْع��نً��ى إل��ي��َك َش��ْوق��ي ك��لُّ
ق��بْ��َال ال��ك��وَن بَ��ن��ى م��ا «ال��ذَّْوُق» ه��و ب��ل ض��الٌل أو خ��ش��ون��ٌة ف��ي��ه ل��ي��َس
يُ��تْ��َل��ى ال��ق��داس��ِة ِم��َن ن��ش��ي��ٍد ف��ي ن��ع��ي��ًم��ا ل��ل��وُج��وِد م��ن��َك ق��اط��ًف��ا

دفني:

ش��ك��ال! ك��ال��غ��اِر أح��وُل وَدْع��ِن��ي ـ��ِم، ال��ف��ْخ��ـ ل��ت��ت��وي��ج��َك إالَّ تَ��نَ��ْل��ن��ي ال
َق��تْ��َال ال��ف��نَّ أش��ب��ع��ا ي��ن ك��ع��دوَّ نُ��ع��اَدى أنَّ��ا غ��ي��َر ، ل��ل��ف��نِّ ن��ح��ُن
أْه��َال! ال��يَ��ْوَم أه��لُ��ه��ا ِب��ئ��َس ف��ي��ا ِن، غ��ري��ب��ا ال��ح��ي��اِة ع��اَل��ِم ف��ي ن��ح��ُن
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الذروة

ْ أت��ف��يَّ��أ أو أرت��ج��ي��ِه َوُه��ًدى َم��ْرب��أ وُزه��دَي َزلَّ��ت��ي َض��ج��رى
َم��ل��ج��أ ُح��ْس��نَ��َك ع��رف��ُت م��ا إذا ، ـ��دٍّ َح��ـ ب��ال ُح��ْس��ٌن ُدن��ي��اَي إل��ه��ي! ي��ا
وأْض��َوأ أْس��نَ��ى وه��و ال��ح��قَّ نَ��رى ال َح��ي��َرى ال��ج��ْه��ِل ف��ي ون��ح��ُن ن��َق��ْدن��ا ك��م
اْل��ُم��ه��يَّ��أ ال��خ��ل��وَد نُ��ْدرك ف��ل��م ِح، ال��رُّو ع��ل��ى ان��ط��َويْ��ن��ا وم��ا ان��دم��ْج��ن��ا م��ا
ل��ت��ه��دأ نَ��ْش��َوى إل��ي��َك ت��ن��اه��ْت ق��د ل��ن��ف��وٍس م��اث��ٌل ال��ح��رُّ ُح��س��نُ��َك
ي��ت��الأل ون��اب��ًض��ا ع��م��ي��ًم��ا ِن ال��ك��و ف��ي اْل��ُح��بَّ ي��س��ت��ش��رف ان��س��ج��اٍم ف��ي
ت��ت��ه��يَّ��أ زلَّ��ٍة وإف��ن��اءُ َك ِل��ن��ْج��َوا خ��ُش��وع��ي إالَّ ص��الت��ي م��ا
وَم��ن��ش��أ ُع��ْق��بَ��ى ال��وج��وِد ف��ي ب��م��ا ـ��َم ال��ِع��ْل��ـ ال��ب��اط��ِن ع��ق��ل��َي ِم��ْن ا م��س��ت��م��دٍّ
اْل��ُم��ْس��تَ��ْم��َرأ األل��وه��ِة ل��م��ح��ي��ِط ي��ت��ن��اَه��ى ال��ذي إل��ه��ام��َك نَ��بْ��ُع
أْم��أل ُف��ي��وِض��ك وِم��ْن ق��ري��ٌب م��ي ��ا ال��سَّ ال��خ��ال��ِد ُروِح��َك ِم��ْن ب��ي ف��إذا
وَم��ب��دأ ُروًح��ا اإلن��س��اِن وِم��ث��اَل نَ��ْف��س��ي م��ث��ال��َي ع��ن��ده��ا ع��رَف��ْت
أت��بَ��وَّأ! ُم��ْش��ِرًف��ا ال��ك��وِن ذْرَوَة ك��أن��ي ح��ت��ى اآلب��اِد وح��ي��اَة

األدب ربيع

أبريل ٢٩ األحد يوم بالقاهرة ألهمربا بمرسح مبارك زكي الدكتور تكريم حفلة يف (ألقيت
(.١٩٣٤ سنة

ال��ح��ب��ي��ِب م��ن ال��ح��ب��ي��ُب ت��ش��رَّبَ��ُه ل��ح��ٍن ب��ك��لِّ ال��رب��ي��ِع أدُب ش��َدا
األدي��ِب؟ ال��ع��ص��ام��يِّ إل��ى يُ��َزفُّ ن��ش��ي��ٍد ف��ي أُس��اه��م أن ل��ي ف��ه��ل
ال��ق��ل��وِب! م��ن ال��رب��ي��ُع ُج��ِم��َع ك��م��ا ق��ل��وبً��ا ل��ن��ا ال��وداُد ج��م��َع ل��ق��د

∗∗∗
خ��ط��ي��ِب ع��ن تُ��ْغ��ن��ي أن��َت ج��ه��وُدَك اْل��ُم��ع��لَّ��ى األدَب ُح��بِّ��َك ف��ي أخ��ي
ال��رق��ي��ِب م��ن ت��خ��اُف ال َح��َص��اٌن ِب��ك��ٌر وه��ي األص��ال��ِة َع��بَ��ُق ل��ه��ا
األري��ِب ت��ك��بُّ��ره��ا م��ن ب��ُروٍح وس��ادْت َم��الح��تُ��ه��ا تَ��ح��دَّتْ��ن��ا
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وال��ح��س��ي��ِب ال��م��ك��اب��ِر م��ع��ان��دَة وت��أب��ى َم��ح��اس��ن��ه��ا ع��ن تُ��ن��اف��ُح
وط��ي��ِب ُح��ْس��ٍن م��ن ال��ري��ِف ف��ي وك��م ط��وًرا ال��رِّي��ِف ج��م��اُل ي��ج��اذبُ��ه��ا
ل��ل��غ��ري��ِب ال��ت��غ��رُُّب ي��زيِّ��نُ��ُه ف��ي��م��ا األَْس��َف��اِر روع��ُة وآنً��ا
ال��ق��ري��ِب م��ع ال��ب��ع��ي��ُد ب��ه��ا يَ��ل��وُح ال��خ��وال��ي ال��ُع��ُص��ِر آي��ُة وح��ي��نً��ا
ال��نَّ��س��ي��ِب ُح��ل��ُو ك��أنَّ��ه يُ��س��اغ َف��نٍّ وك��لُّ ل��ل��ف��ن��وِن، َم��ف��ات��ُن
َص��ب��ي��ِب أل��ٍم م��ن ال��لَّ��ْه��و وَخ��ْل��َف ع��ن��اءٍ م��ن ��ِم ال��ت��ب��سُّ َخ��ْل��َف وك��م
ال��خ��ض��ي��ِب ب��اْل��ُج��ْه��ِد ال��م��ج��ُد ون��ْع��َم َم��ْج��ٍد ق��رب��اُن ك��ل��ه��ا ج��ه��وٌد
ق��ل��وِب ه��وى ب��ذل��َت ب��م��ا ف��ن��ل��َت ق��ل��ٍب دم��اءَ ك��ت��ب��َت ق��د ك��أن��ك
ح��ب��ي��ِب؟ أث��ٍر ِم��ْن أب��دع��َت ل��م��ا ج��ف��اءً يُ��غ��ِض��ي ال��ذي ه��ذا ف��م��ن
ال��ع��ص��ي��ِب22 ال��ي��وِم ب��ذل��ك ل��م��ص��ر أب��يٌّ ي��ا ك��ف��اح��َك ي��ن��س��ى وَم��ْن
ال��ع��ج��ي��ِب؟ ب��ال��ظ��ل��ِم وت��ن��وءُ ل��ه��ا، ��ي ال��م��س��جِّ ب��ال��ج��ه��ِل ت��ن��وءُ وم��ص��ُر
ل��ه��ي��ِب! ف��ي ل��ل��ت��ح��رُِّر ك��ف��اُح��َك ع��ذاٍب ف��ي ِر ل��ل��تَّ��نَ��وُّ ك��ف��اُح��َك
ال��خ��ط��وِب ت��زك��ي��ُة ال��َف��تْ��ِح وَح��ْس��ُب ُك��ثْ��ٌر وه��ي ال��م��ع��ارُك ف��زكَّ��ت��َك
ال��ذُّن��وِب رغ��م ع��ل��ى ل��ن��م��دَح��ه ب��ن��ي��ِه ِم��ن أن��ك ال��ج��ي��ِل وَح��ْس��ُب
ال��ن��ج��ي��ِب ال��رج��ِل م��ن��ج��َب23 ن��ك��رِّم ف��ض��ًال ف��ي��َك ن��ك��رُِّم إذْ ك��أنَّ��ا
ال��ط��ب��ي��ِب إح��س��اَن َع��قَّ م��ري��ٍض زم��اٍن ف��ي ال��م��آث��ِر رج��َل ف��ِع��ْش
ال��خ��ص��ي��ِب ال��وادي ف��ي ال��ف��ض��ِل خ��ص��ي��َب ويُ��ح��ي��ي يُ��ع��زِّي��ن��ا َم��ْن ف��م��ث��ل��ك

والتابوت أوزيريس

األُل��وه��ْه ِح��َم��ى رغ��َم أخ��ي��ِه م��م��اَت تَ��َم��نَّ��ى وق��د ال��خ��ئ��وَن « «ِس��تَّ ك��أنَّ
واألن��اِم األُل��وه��ِة ف��ي أص��ي��ًال ال��ت��ج��نِّ��ي ُع��ِرَف ق��د م��ن��ه زع��ي��ٌم
ال��ن��زي��ه��ْه ال��ذِّم��ِم ِح��َم��ى ف��ي ط��ري��ٌد ط��ري��ٌد ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ع��دَل وأنَّ

١٩١٩م. سنة املرصية الثورة يف جهوده إىل إشارة 22
الجيل. 23
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ال��زِّح��اِم ِم��ثْ��ل ف��ي ال��خ��ْل��ُق ف��ض��لَّ َض��ب��اٌب ي��م��ل��ُؤُه ال��ك��وَن وأنَّ
واص��ط��داِم! اص��ط��داٍم ف��ي وه��ام��وا

∗∗∗
ل��َديْ��ِه َم��ْل��ًه��ى ف��ي ال��ت��اب��وُت ه��و ع��ج��ي��بً��ا ُم��خ��اَدَع��ًة ل��ه أع��دَّ
َح��ْج��َم��ْه ال��ت��اب��وُت الءََم م��ا إذا اص��ط��ف��اُه ل��م��ن َوَه��بْ��تُ��ُه وق��ال:
ع��ل��يْ��ِه24 َق��َف��ل��وا ُرق��ادِه وع��ن��د اح��ت��ف��اءٍ ِم��َن «أوزي��ري��ُس» ف��خ��ودَِع
ِج��ْس��َم��ِه ال��ت��يَّ��اُر وق��دََّس ف��م��اَت، َغ��ْدًرا «ال��ن��ي��ِل» ب��م��ج��رى وأل��َق��ْوُه

��ْه! وَض��مَّ ف��ه��وى م��اُؤُه وُق��دَِّس

∗∗∗
ِخ��َداَع��ا ت��خ��دُع��ُه اْل��َم��ْج��ِد وُدن��ي��ا ��ى واْل��ُم��َض��حَّ ال��م��ع��زََّز ��ْل��ُه ت��أمَّ
وح��ام��لُ��وه��ا ال��ك��ئ��وُس وه��ات��ي��َك وال��ج��َواري اْل��َم��َراوُح وه��ات��ي��َك
اب��ت��داَع��ا يَ��ِث��ُب أو ع��ل��ي��ه يُ��ِط��لُّ َرْس��ٍم وك��لُّ ال��ن��ج��وِم ون��اظ��رُة
خ��ال��ق��وه��ا يُ��ح��رََّر أن ويَ��أب��ى َح��ي��َرى ك��ال��ح��ظِّ ل��ح��ظ��ٍة ب��ره��ب��ِة

ذَُووه��ا! ب��ه��ا «ال��م��م��اَت» خ��ل��َق ف��ق��د

الهاتف الكون

السحرتي.) اللطيف عبد مصطفى الصديق الطبيعة أديب إىل (مهداة

وط��ائ��ف أِس��ي��ٌر َم��ْس��ُح��وٌر ف��ي��ِه وك��م ه��ات��ُف ب��اْل��ُح��بِّ ال��ك��وُن ف��ه��ذا س��م��اًع��ا!
زائ��ُف ك��ال��ع��م��ِر ف��ال��ه��مُّ م��ض��ى، وُع��م��ًرا ��َج��ى وال��شَّ ال��ه��مَّ وان��ف��ِض س��م��اًع��ا! س��م��اًع��ا!
تُ��ج��اِزُف! ف��ال��ح��ي��اُة وج��اِزْف، وج��دِّْد ش��ت��ي��ت��ًة ن��ف��ًس��ا ال��ل��ح��ن ب��ه��ذا ��ْع وج��مِّ

∗∗∗

الغطاء. عليه أرجعوا 24
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ع��ارُف ل��ل��تَّ��ح��ي��ِة ُم��ص��ي��ٌخ ك��الن��ا ب��ن��وره ال��م��س��ت��ع��زِّ ُص��ب��ح��ي ي��م��ام��َة
ت��ال��ُف ال��م��ح��ب��َة ي��ش��ك��و ك��م��ا َم��دي��ًدا ��ًع��ا م��رجَّ ال��غ��راِم َش��ْدُو ف��ل��ي��ك��ْن ك��ذا
ع��ازُف؟ ع��ن��ِك غ��ائ��ٌب غ��راٍم وأيُّ ُح��رق��ٌة ف��ي��ِك س��ال��ٍف ده��ر أيِّ َف��َع��ْن
خ��اط��ُف! أح��ي��اُه ال��م��ف��ق��وِد ال��زََّم��ِن ِم��َن ��دى ك��ال��صَّ ل��ح��نُ��ِك ك��ان ح��ت��ى س��م��ع��تُ��ِك
ال��م��ش��ارُف25 ال��ج��ن��ي��ُن وه��و ب��ه تَ��غ��ذَّى ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ط��ف��َل وال��رب��ي��َع أت��ى
واص��ُف ال��وص��َف يَ��ِف ال ن��ص��ف��ه ف��م��ه��م��ا وروع��ًة س��ح��ًرا ك��ال��ل��ح��ِن ل��ن��ا ف��ج��اء
راش��ُف ��اه ت��ح��سَّ م��ا وح��ت��ى أم��ام��ي، أظ��نُّ��ُه أك��اد م��ا ح��ت��ى تَ��ق��دََّس
واج��ُف ك��ال��ط��ي��ِف وال��ن��وُر وأط��ي��اف��ه، ب��ن��وره ان��دم��اج��ي ف��ي ن��ف��س��ي وأُن��س��ي��ُت
ع��اص��ُف ال��ح��بِّ م��ن ج��وٌّ ب��ه��ا وم��اج ح��بُ��وِره��ا ِم��ن رع��ش��ٌة م��ل��ك��تْ��ه��ا ل��ق��د
وآس��ُف! راٍض ال��ح��ل��ِم ب��ه��ذا ك��أن��ي ون��ش��وٍة ذُه��وٍل ف��ي ع��ي��ن��ي ف��أغ��م��ْض��ُت

∗∗∗
ع��ازُف ال��ط��ب��ي��ع��ِة ب��أس��راِر وك��لٌّ غ��ي��َرُه ال��ع��ص��اف��ي��ُر ت��أب��ى م��ل��ع��بً��ا26 وي��ا
ال��ع��وارُف تُ��ن��اُل ب��ل تُ��ْرَج��ى ف��ع��ن��دَك ج��دي��دٌة؟ س��ل��وى ل��ل��ه��ف��اِن أع��ن��دَك
ال��ط��رائ��ُف وف��ي��ه اآلت��ي ال��زم��َن أم َخ��َل��ْت ال��ت��ي ال��ح��ي��اَة ��ْص��َت ت��ق��مَّ س��واء
ه��وات��ُف ق��روٌن أغ��ان��ي��ه��ا وخ��ل��َف ُرم��وِزه��ا أْش��ج��ى ل��آلب��اِد ف��إن��َك
ص��ائ��ُف ص��ي��ف��َي ق��ب��َل ك��أن��ي أم��ام��ي ش��ع��ل��ٌة واألزاه��ُر ع��ي��ن��ي وأُغ��م��ُض
أش��ارُف! ف��ي��م��ا ال��ع��اِم ُف��ص��وَل وأَْل��َق��ى اْل��ُم��نَ��ى غ��م��ض��ِة ف��ي ال��ل��ذاِت ف��أَس��ت��روُح

األمري والطفل إيزيس

يف التابوت بإلقاء أمر التابوت يف حيٍّا ودفنه Osiris أوزيريس بأخيه Set ِست غدر ا (َلمَّ
أعجب وقد شجرة. جذع فاستوعبه Byblosببلوس شاطئ بلغ أن إىل التياُر فحمله النيل،
أعمدة من عموًدا جذعها من واتَّخذ فقطعها الجمال الرائعة الشجرة بتلك القطر ذلك ملك
وحزنت ببلوس. يف امللكي القرص ُعُمد أحد يف دفينًا أوزيريس تابوت بقي وهكذا قرصه،

الربيع. 25
الطبيعة. ملعب 26
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أن إىل تابوته عن باحثًة ورشدت أوزيريس وزوجها أخيها فقد عىل مربًِّحا حزنًا إيزيس
إليها، وتحدثن امللكة وصيفات فرأتها نافورة، جانب إىل اسرتاحت وثمة ببلوس، بلغت
من فاح ملا دهشت امللكة إىل ُعْدَن إذا حتى أنفاُسها، وعطَّرتهنَّ ساحٍر بلطٍف فكلمتهنَّ
أدَّى وقد املدينة. عىل وفدت التي الغريبة الحسناء هذه عن ثنها فحدَّ العجيب، عطرهنَّ
هذا وكان األمراء، األطفال ألحد مربية اختريت حيث قرصها إىل دعوتها إىل بامللكة هذا
اآلتية األبيات ويف … الخارقة اإللهية لقوتها نظًرا إصبعها مصِّ بمجرَّد يتغذَّى الطفل

(.Evelyn Paul بول إفلني ريشة من امللوَّنة اللوحة يف املرسوم للموقف تصوير

ال��ن��ض��ي��ْر؟ ال��زَّه��ِر ك��ش��ذا ِح��َم��اه��ا ف��ي األم��ي��ْر وال��ط��ف��ُل «إي��زي��َس» تَ��َرى ه��ل
ال��ض��م��ي��ْر ُط��ْه��ِر ف��ي اْل��ُح��بِّ ك��ق��راِر اط��م��ئ��ن��ان��ِه ف��ي وه��و ح��م��ل��تْ��ه
ال��ك��س��ي��ْر ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ن��وِر وان��ك��س��اُر ه��ن��دام��ه��ا ع��ل��ى ��ب��ِح ال��صُّ ن��ش��وُة
األس��ي��ْر وج��ه ع��ل��ى األس��ِر ل��م��ح��َة وج��ن��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��زُن يُ��ل��َم��ُح
نُ��وْر ح��وَل ص��الٍة ف��ي ك��زه��وٍر ح��ول��ه��ا ران��ي��اٌت وال��ج��واري
ال��ع��ط��وْر وأف��اوي��ُح زاه��ي��اٌت أل��وان��ه��ا ف��ي ال��م��ل��ِك وَم��ع��ان��ي
ُش��ع��وْر ِم��ن ل��وٌن ه��و ون��ق��وٍش م��ل��ب��ٍس ِم��ن رائ��ٍع ل��وٍن ك��لُّ
ال��ق��دي��ْر رس��ِم ف��ي ك��ال��ف��نِّ ش��ائ��ٌع إل��ه��اُم��ُه ذائ��ٍع ع��ط��ٍر ك��لُّ
ال��خ��ط��ي��ْر وال��ث��ك��ِل ال��ت��ش��ري��ِد غ��رب��ِة ُغ��رب��ٍة م��ن ح��س��رٍة ف��ي وق��ف��ْت
س��ع��ي��ْر م��ن ف��نُ��وٌر ال��ح��زُن ذل��ك ش��ابَ��ُه إْن الذٍع ح��ن��اٍن ف��ي
ال��ك��ب��ي��ْر ب��ال��ق��ص��ر ال��ن��ع��ش خ��ف��يِّ ف��ي زوَج��ه��ا ت��ب��غ��ي «ب��ب��ل��وَس» ق��دم��ت
األم��ي��ْر ل��ل��ط��ف��ل ال��رح��م��َة تُ��رض��ُع م��رض��ًع��ا ت��غ��دو ال��ق��ص��ر ف��ي وارت��ض��ْت
ال��طَّ��ه��وْر ال��وج��د ف��ي ال��ح��بَّ وت��ذي��ُق إص��ب��ع��ه��ا م��ن ال��رح��م��َة تُ��رض��ُع
ال��دُّه��وْر ق��ت��َل��ى ع��ن ال��ش��م��س ت��ض��ح��ي��اِت وأًس��ى ارت��ق��اٍب ف��ي ��ي وتُ��ض��حِّ
األخ��ي��ْر اْل��ُح��ل��ِم ف��ي ك��ال��ل��ي��ل نُ��وِره��ا إل��ى ي��رن��و إذْ ال��ع��ب��َد وك��أنَّ
ال��ُع��ص��وْر! وم��رآُة ال��َف��نِّ ُح��رم��ُة ل��ه ع��ص��ٍر ف��ي ال��ل��وع��ِة ُص��ورُة
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الشاعر ناجي إىل

الغمام».) «وراء ديوانه صدور تحية (ملناسبة

األس��َم��ى ش��اع��ُره ال��ك��وِن خ��ل��ق بَ��ْدءِ وف��ي ُوج��وِدن��ا ق��ب��َل ال��ش��ع��ِر ب��ه��ذا تَ��غ��نَّ��ى
ال��ع��ظ��م��ى آي��ات��ِه روَح ف��ي��ه ون��ل��م��ُح أل��وه��ٍة ن��ش��ي��َد ف��ي��ه نَ��َرى ف��ص��رن��ا
يُ��ْس��َم��ى؟! ال ال��ع��ب��ق��ري��ِة وراءَ ف��م��اذا ب��ع��ُض��ه��ا ال��ع��ب��ق��ري��ِة ِس��ْح��ُر َم��ف��ات��ُن
واْل��ِج��ْس��َم��ا ال��روَح ي��س��ت��ص��غ��ر ُس��الف��ت��ه��ا ظ��ام��ئً��ا ذاَق ك��ل��م��ا ق��ل��ب��ي: ح��ب��ي��ب��ُة
وال��َف��ْه��م��ا ال��ح��ْدَس ش��أَي َم��ْع��نَ��ى ول��ك��ن��ه ��ُه أح��سَّ م��ا س��وى َم��ْع��نً��ى أنَّ��ه ي��َرى
ال��يُ��تْ��م��ا أع��رُف ال إيَّ��اَك ُص��ح��ب��ت��ي وف��ي ش��اع��ًرا ُح��ِرْم��تُ��َك إْن ي��ت��ي��ٌم ك��أن��ي
وال��نُّ��ْع��َم��ى اْل��ُح��بِّ ع��اَل��َم أل��ق��ى وع��ن��دَك م��ع��ذٍِّب وج��وٍد ف��ي غ��ري��ٌب ك��أن��ي
ِع��ْل��َم��ا ل��غ��اي��ت��ِه ن��دري ال ال��ك��وُن: ه��و وُع��ْم��ُره��ا ب��ال��زَّم��اِن، تُ��ْزِري ع��واط��ُف
��ى! اْل��ُح��مَّ ب��ه��ا تُ��ق��اَس ل��ن ��ى ُح��مَّ ف��ل��ل��ف��نِّ ون��ش��وٍة ج��ن��وٍن م��ن ُح��ب��ي ُع��دَّ َل��ِئ��ْن

الجمال عبد

ب��ال��خ��ي��اِل؟! ال��م��ع��ذَُّب وأن��ا ل��ي م��ا ول��ألح��الِم ل��ي م��ا
ال��ج��م��اِل َع��بْ��ِد س��وى ع��ب��ًدا أرى وم��ا ال��ج��م��اِل ع��ب��ُد
غ��اِل ب��ك��لِّ ال��زاخ��راِت ِن ال��ق��ُرو َرْه��ُن ف��ك��أنَّ��ن��ي
وال��س��ؤاِل ��س ال��ت��وجُّ ب��ي��ن م��ت��ط��ل��ٌع ��ٌف م��ت��ل��هِّ
وال��م��ح��اِل ال��غ��رائ��ِب دن��ي��ا م��ن ال��خ��ط��راِت أت��ص��يَّ��ُد
وب��ال��ض��الِل ب��ال��ح��ن��ي��ِن ـ��ُف��ُق يَ��ْخ��ـ ال��ظ��م��آُن وف��ؤادَي
وال��ظ��الِل األش��ع��ة م��ن ال��ج��م��ا خ��اف��ي إل��ى ي��ه��ف��و
ال��م��وال��ي ل��ل��وط��ن َح��نَّ ـ��ٌس ح��ب��ي��ـ ط��ي��ٌر ف��ك��أن��ه
ال��غ��وال��ي ن��م��اذج��ِه ف��ي ٍد ح��دو ب��ال ال��ج��م��اِل وط��ُن
ب��ب��اِل ي��خ��ط��ر ل��م وح��ي��ث ـ��ِل األص��ي��ـ ب��ال��ط��ب��ع ف��ي��راه
وال��م��ع��ال��ي ع��ن��اءٍ ِم��ْن ِزُل ال��م��ن��ا ل��ت��ب��ك��ي��ه ح��ت��ى

64



اْلُعبَاب َفْوَق

واب��ت��ه��اِل اف��ت��ت��اٍن ب��ي��ن ب��أس��رِه ال��وج��وَد ج��اَب
خ��اِل اإلح��س��اِن م��ن َوْه��ٌم ج��م��ال��ِه ك��لَّ وك��أنَّ
ال��دَّالِل ن��َغ��ِم ف��ي ي��ض��ي��ع ِل ال��دَّال روُح أنَّ��ه أو
َوَص��اِل! ك��َال وال��وص��اُل ِب ك��ال��م��ع��ذَّ ال��م��م��تَّ��ُع ف��إذا

ببلوس تغادر إيزيس

يف امللكي بالقرص برتبيته قيامها أثناء األمريَ الطفَل بأصبعها تُْرِضع إيزيس (كانت
تجمع أن — مضاجعهم إىل الجميع يذهب حينما — ليلة كلَّ عادتها من وكان ببلوس.
سنونو إىل إيزيس ل تتحوَّ ذاك وإذ وسطها، بالطفل تُلقي ثم النرياَن وتشعل الخشب ُكتََل
الوقائع هذه إشاعات إليها امللكة وصيفاُت نقلْت وقد الفقيد، زوَجها راثيًة لوعٍة يف وتزقزق
الصحة، من اإلشاعات هذه َمبلغ لرتى ابنها مربية مراقبة عىل امللكة فصممِت الغريبة،
األمري والطفل إيزيس جاءت الليل أقبل إذا حتى الكبري البهو يف امللكة اختبأت ذلك وعىل
وأنقذته صارخًة الطفل إىل امللكة هرعت وحينئذ للملكة، عنها نُقل ما إيزيس وفعلْت
قد هذا بصنيعها إنها لها: قائلًة بعنٍف وبَّختها أن إالَّ إيزيس من كان فما اللهيب، من
امللكة عىل وتمنَّت شخصيتها عن إيزيس أعلنت وثمة الخلود! حظَّ األمري طفلها حرمت
فأجيبت امللكي، القرص يف وجثمانه زوجها تابوت الحاوي الشجريَّ العموَد تعطيها أن
الشجريُّ العموُد وبقي مرص. إىل به وعادت التابوت هذا واستخرجت طلبها إىل إيزيس
مرص.) إىل عودتها بدء يف تمثلها الفنِّية واللوحُة ببلوس. يف ًسا مقدَّ يحتويه كان الذي

ال��ع��ل��ي��ْل ك��ال��ب��دِر «إي��زي��ُس» أش��رق��ْت ال��ج��م��ي��ْل واْل��ُح��ْزِن اْل��ُح��بِّ وف��اءِ ف��ي
ال��ق��ت��ي��ْل ل��ل��ح��بِّ األح��زاِن ظ��ل��م��ُة ُظ��ل��م��ت��ِه ف��ي ��فُّ ال��شَّ وع��ل��ي��ه��ا
ال��ج��م��ي��ْل وال��ص��ب��ِر اإلِي��م��ان ب��س��ط��َة س��اع��َده��ا ب��اس��ط��ًة ن��زل��ْت
ال��م��س��ت��ح��ي��ْل ِج��س��ُر ال��ي��أِس ط��وِل ب��ع��َد ي��ح��م��لُ��ه��ا إذْ ال��ج��س��َر وك��أنَّ
ال��ن��ب��ي��ْل ال��ح��س��َن يَ��س��ت��ل��ه��ُم ع��اش��ٌق ل��ه��ا ال��رَّان��ي وال��م��رك��ُب ن��زل��ْت
ال��ب��خ��ي��ْل ِح��ْرِص ف��ي ال��ل��وت��ِس َزه��ُر ك��لَّ��ل��ه ق��د ال��ت��اب��وَت ي��ح��م��ُل
ال��ب��ل��ي��ْل ال��ف��ج��ِر ن��ش��وِة ف��ي ه��ف��ْت ق��د م��ث��ل��م��ا إل��ي��ه��ا ت��ه��ف��و ك��ل��ه��ا
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ببلوس. تغادر إيزيس العباب) (فوق

ط��وي��ْل! ص��ب��ٍر ف��ي ال��ت��اب��وُت ي��ح��م��ل َم��ْن ��بَّ��اَر ال��صَّ ال��ل��وت��َس وك��أنَّ

∗∗∗
َس��نَ��اه��ا يُ��ح��يُّ��ون اْل��ُم��ل��ِك أس��َرُة ط��ل��ع��ت��ه��ْم وف��ي اْل��ُج��نْ��ُد وَق��َف
ال��ج��ب��اه��ا ت��ل��ك َرف��ع��ْت إذْ َخ��ف��ض��ْت ُح��س��ن��ه��ا ِم��ْن روع��ٌة َح��يَّ��رتْ��ُه��م
أس��اه��ا غ��ذَّاه��ا ال��رح��م��ِة ص��ورِة ف��ي ال��ع��ري��اُن َص��ْدُره��ا وت��راءَى
إل��ه��ا وال��ح��بُّ ال��وج��ُد يَ��ت��راءَى ك��م��ا واْل��ُح��بِّ ال��لَّ��وع��ِة َم��ش��ه��ُد
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وَه��واه��ا ه��واُه — ال��م��وُت غ��دَر م��ا ب��ع��د — وف��يٍّ��ا ال��م��وُت ج��م��َع
ِس��َواه��ا دم��َع ت��ك��ن ل��م وُدُم��وٍع َخ��ْف��ِق��ه��ا ف��ي خ��ف��ق��ت ق��ل��وٍب ك��م
َش��ج��اه��ا أْش��ج��اُه ال��ب��ح��َر وك��أنَّ أم��واج��ِه ف��ي ل��ل��ب��ح��ِر وَش��ًج��ى
َص��َداه��ا! ال��ص��م��ُت ل��ك��نَّ��م��ا ح��ول��ه��ا، ال��ذي ك��لِّ ف��ي ال��لَّ��وع��ُة تَ��ص��رُخ

مختار املثَّال قرب عىل

(.١٩٣٤ سنة مايو ١٠ يوم قربه عىل الفنانني اجتماع يف (ألقيت

ُق َخ��الَّ اآلب��اِد ع��ل��ى َح��ىٌّ وال��ف��نُّ ، ال��ف��نِّ اب��َن ي��ا م��خ��ت��اُر!
الُق��وا؟! َم��ْن ب��ي��ن ح��ت��ف��َك ف��ل��ق��ي��َت ال��زم��ُن خ��ان��َك أم خ��انَ��ه ه��ل
ل��ل��ف��نِّ ن��ع��ي��ُش ال��ذي��ن ن��ح��ن َل��َه��ٍف ف��ي إل��ي��ك ن��ح��جُّ ج��ئ��ن��ا
وال��زم��ِن! ب��ال��ن��اِس أو ب��ال��م��وِت م��ع��ت��رٍف غ��ي��ُر وك��لٌّ ج��ئ��ن��ا
أرم��اِس؟ ب��ي��ن ل��ل��ع��ب��ق��ري��ِة م��ع��ج��زًة ال��ق��ب��ُر ه��ذا أي��ض��مُّ
ال��ن��اِس ال اإلب��داِع ع��ال��م ف��ي أخ��ي��ل��ًة ت��ع��ي��ش ف��أن��ت ح��اش��ا!
وال��ذه��ِن واإلي��م��اِن ب��ال��ح��بِّ خ��ل��ق��ن��اُه ن��ح��ن ع��ال��ٍم ف��ي
ال��ف��ن��ي! ال��ع��ال��م غ��ي��ُر ش��يءَ ال م��ع��ن��اُه أن��ت رم��ٌز ال��ك��وُن
ال��ع��داواِت دن��ي��ا األس��ى، ُدن��ي��ا ع��ل��ى ال��ش��ه��ي��ِد س��وى ل��س��َت ق��ب��ُر ي��ا
أم��واِت! أح��ي��اءَ م��ن َم��أواه إل��ى ال��غ��ري��ُق ي��ث��ُب ً َم��ل��ج��أ ي��ا
ال��ع��َدِم ِم��َن ب��أج��س��اٍم ف��ي��ه ن��ح��ي��ا ال��ذي ه��و ال��ف��ن��اءِ ب��ح��ُر
األل��ِم ف��ي وال��م��وُت ب��خ��داِع��ه��ْم، ن��ش��َق��ى َم��ْن أح��داُث أم��واُج��ُه
ج��ه��ل��وا َم��ْن ب��ي��ن ال��ض��ح��ي��َة غ��اَب خ��ط��ٍر ل��ذي ج��ث��م��انً��ا آوي��َت
واألم��ُل! ال��ع��ق��ُل تَ��َولَّ��ى ل��ك��ْن ل��م��ع��ت��ب��ٍر ِع��بَ��ٍر ذا أن��َت ك��م
وال��ت��ي��ِه األم��واِج ه��ذه ف��ي ع��واط��ُف��ن��ا َغ��ِرَق��ْت ك��م��ا َغ��ِرَق��ا
وت��س��ف��ي��ِه! ح��رم��اٍن ك��لِّ ف��ي َم��ت��ال��ُف��ن��ا م��ن��ه��م ك��م ال��ن��اُس؟ م��ا
ال��ك��لِّ م��ن ب��ع��ٌض ل��ك��نَّ��ه��ا َم��ف��خ��رًة أوِدْع��َت ق��د ق��ب��ُر! ي��ا
! وال��ظ��لِّ األن��واِر ه��ذه ف��ي َم��أثَ��َرًة نَ��ل��ق��اُه َم��ْن م��اَت م��ا
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م��غ��ب��ونَ��ا م��اَت ج��س��ُم��َك ك��ان إن ح��اف��ل��ٌة27 األرُض ه��ذي م��خ��ت��اُر!
م��دف��ونَ��ا ال��ح��يُّ ف��س��اوى ف��ي��ه��ا، م��ق��ات��ل��ٌة أم��ٍم ع��ل��ى أم��ٌم
م��ح��دوَدا ف��ل��س��َت أن��َت َم��ث��واَك ال ُرف��ات��ك، َم��ث��وى إل��ى ج��ئ��ن��ا
م��ش��ه��وَدا ال��ده��َر وت��ح��ي��ا ُص��َوًرا، م��ن��ت��ق��ًال ت��ع��ي��ُش األث��ي��ر ِم��ثْ��َل
واْل��ُح��بَّ��ا ال��ش��ع��َر ف��ي��َك ل��ت��ص��وَغ ف��ات��ن��ًة ال��ج��م��ع ب��ي��ن ل��ي��َت ي��ا
َق��ْل��بَ��ا ع��اش��ًق��ا ق��ل��بً��ا وخ��ل��ْق��َت ع��اط��ف��ًة ُدن��ي��اَك ف��ي ك��ن��َت ق��د
ال��وادي ل��م��ل��ي��ح��ِة وتَ��ف��ن��ٌن ِف��تَ��ٌن ك��لُّ��ه��ا ال��ن��م��اذُج ت��ل��ك
ال��ه��ادي؟ ج��م��الُ��ه��ا وأي��ن ع��ن��ه��ا، ش��ج��ٌن ص��دَّن��ا ق��د ب��الُ��ن��ا م��ا
ت��دري! ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ب��ج��م��ال��ه��ا، خ��ل��دْت م��ا أض��ع��اَف خ��لَّ��ْدتَ��ه��ا
ش��ع��ري! ف��ي ال��ي��أَس ال ل��ه��ا، ش��ع��ًرا وش��دْت ه��ن��ا واف��ْت ل��ي��ت��ه��ا ي��ا
اْل��َم��ْع��نَ��ى ف��ي اإلع��ج��اِز ِم��ن ُص��َوًرا نَ��ْش��َه��ُدُه ال��ص��خ��ُر ه��ذا م��خ��ت��اُر!
يَ��ْف��نَ��ى! َم��ْن ل��ي��َس م��ث��لُ��َك ش��ان��ي��َك، يَ��ع��ب��ُدُه ب��ات م��ا ن��اح��تً��ا ي��ا

الهدوء لذة

األَج��ِل! غ��اي��ُة ُه��دوئ��ي ف��ي ك��أن��م��ا أب��ًدا ل��ذًة ح��ي��ات��ي ف��ي أْدِره��ا ل��م
َع��َم��ل��ي ف��ي اْل��ُج��ْه��َد إالَّ أذك��ُر ف��ل��س��ُت ب��ه ُولِ��ْدُت ي��وٍم م��ن ال��دَّه��َر أُع��ارُك
أم��ل��ي ف��ي ال��وه��ُم وح��ت��ى ��ق��ام28 ال��سَّ م��ن أُح��اربُ��ه��ا أع��داءٌ ال��ط��ف��ول��ُة ح��ت��ى
ب��ال��رَّج��ِل! ك��ان م��ا َرج��ٍل ل��دى إالَّ ُم��تَّ��َه��ٍم غ��ي��َر اْل��ُم��َع��اِن��ي ال��ك��دوُد أن��ا
ال��ج��َل��ِل ال��م��ط��ل��ِب إزاءَ ال��ص��ع��اب ف��وق ي��ح��ف��زن��ي وال��ع��زُم ب��ي��ئ��ت��ي ِم��ن س��خ��رُت
واْل��ِح��يَ��ِل ب��ال��خ��ت��ِل ال وال��ح��زِم ب��ال��ص��ب��ِر أُرض��خ��ه��ا ب��اآلف��اِت تَ��م��رَّْس��ُت وق��د
َوج��ِل ِم��ن تَ��ْش��ُك ل��م ش��ك��ْت إْن ��ٍة ِه��مَّ ِم��ْن َوِج��ًال ي��ائ��ًس��ا خ��ص��ي��م��ي ت��رك��ُت ح��ت��ى
َج��َدل��ي وف��ي ل��ه��وي ف��ي ال��ده��َر ��ر َص��غَّ م��ا غ��ال��ب��ٍة ال��ن��ف��ِس ف��ي ُق��وٍَّة م��ن أُوت��ي��ُت

بجسمه. محتفية 27

طفولته. يف الطويل صحته اعتالل إىل يشري 28
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ل��ي! ي��بْ��ِس��ُم ال��خ��ط��َب ك��أنَّ ح��ت��ى ب��ال��خ��ط��ِب، م��ض��ط��ل��ًع��ا األح��داث ع��ل��ى ص��ب��رُت وق��د
َخ��بَ��ِل: وف��ي ج��ه��ٍل ف��ي ي��ظ��ل��ون ل��م��ن ص��ائ��ب��ًة ال��ح��قِّ ف��ي ق��ول��ًة أق��ول��ه��ا
ُش��ُغ��ل��ي ِم��ْن ال��َغ��ْدِر ص��دم��اُت وم��ا م��ن��ي ب��ال��غ��ٌة األح��داُث ف��م��ا ص��ن��ع��ت��م م��ه��م��ا
ال��ِع��َل��ِل ال ال��نَّ��ْف��ِع ح��ي��اِة م��ن ب��غ��اي��ت��ي ص��ارم��ًة ش��م��اءَ ث��ق��ًة ل��ي وإنَّ
بُ��ِل��ي ه��واَي ل��و َم��ْوت��ي ي��ب��ل��ي��ه ول��ي��س تَ��ل��ف��ي وال ع��زم��ي، ِم��ن ي��خ��ض��د ف��ل��ي��س
ال��ج��ب��ِل ��َة ق��مَّ وي��ع��دو ��ح��اَب ال��سَّ يَ��غ��ُزو ل��ه ح��دوَد ال م��ع��ن��ى روح��َي ف��إنَّ
ال��بَ��َط��ِل! رح��م��َة ع��ل��ي��ه��م خ��ل��ع��ُت وق��د ت��ل��ف��ي أح��ك��م��وا ف��ي��م��ن ال��ي��أَس وي��ت��رك

الوحدة

ح��ن��ي��نَ��ْه يَ��ْرَع��ى ال��ح��زي��ُن يَ��بْ��َق��ى ح��ي��ث ال��ح��زي��ن��ْه ال��ن��ُف��وَس ت��ف��ج��ع َوح��َدٌة
ال��م��س��ك��ي��ن��ْه ع��ي��ونَ��ه��ا وأخ��َف��ْت ن��ي ال��ع��ا رأَس��ه��ا ��دْت ف��وسَّ تُ��ِط��ْق��ه��ا ل��م
ال��ث��خ��ي��ن��ْه ال��غ��وال��ي ال��م��ن��ى ل��ج��راح دم��اءٌ ه��ذا وال��بُ��ك��اءُ وب��ك��ْت
ك��ال��س��ج��ي��ن��ْه ع��ن��ده ال��ن��ف��َس ي��ج��ع��ُل ه��مٍّ غ��ي��ر َم��ل��ب��ٍس دوَن وارت��م��ْت
أن��ي��نَ��ْه تُ��ب��ال��ي أو ال��ج��س��ِم راح��َة تُ��ب��ال��ي ول��ي��س��ت ش��ًج��ى ف��ي رق��دْت
ال��ث��م��ي��ن��ْه ال��دُّم��وُع ُق��ربَ��ه��ا بُ��ع��ث��رْت ُح��بٍّ رس��ائ��َل بَ��ع��ث��رْت م��ا م��ث��َل
ال��دَّف��ي��ن��ْه ��ج��وِن ال��شُّ ي��ُد ق��ت��ل��ت��ه��ا ع��زي��ٍز م��اٍض ذك��ري��اُت ك��لُّ��ه��ا
ال��س��ك��ي��ن��ْه َج��مُّ ال��م��م��اِت ك��ض��ي��اءِ ع��ل��ي��ه��ا ي��ف��ي��ُض ال��ذي وال��ض��ي��اءُ
غ��ب��ي��ن��ْه ل��ُدن��ي��ا ��ارٌة ك��فَّ ه��و غ��ب��ي��نً��ا يُ��ع��ان��ي ال��ذي وال��ج��م��اُل
ره��ي��ن��ْه ع��ل��ي��ِه َج��نَ��ْت ق��د ب��م��ا ـ��َف��ى ال��لَّ��ْه��ـ وأن��ف��ُس��ن��ا ل��ن��ا، يَ��ش��ق��ى ه��و
أن��ي��نَ��ْه ِص��ْدًق��ا نَ��ئ��نُّ ك��أنَّ��ا ـ��م، ال��رَّْس��ـ وف��ي ال��ح��ي��اِة ف��ي ُه نَ��ت��م��الَّ
ج��ب��ي��نَ��ْه ال��ه��م��وم ع��ن ونُ��ْق��ص��ى ـ��َرى ال��ُك��بْ��ـ ال��وح��دَة ن��ط��ارُد أنَّ��ا ل��ي��ت
أم��ي��ن��ْه! ع��ل��ي��ه إذْن ف��ل��ي��س��ْت ـ��ِن اْل��ُح��س��ـ ل��وع��ة ف��ي تَ��ط��ي��ُب ن��ف��ٍس ك��لُّ

∗∗∗
ال��ك��م��ي��ن��ْه األم��ان��ي ت��س��ح��ق وح��دٌة إالَّ ال��ده��ِر ف��ي ي��ه��وُن ه��مٍّ ك��لُّ
دي��نَ��ْه نُ��ق��دُِّس ال��ذي ل��ل��ج��م��اِل دف��ي��ٌن ع��ذاٌب ��َج��ى ال��شَّ وأَم��ضُّ
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ال��م��ه��ي��ن��ْه! ال��م��ع��ان��ي ل��وع��ِة ف��ي ـ��َف��نَّ��اِن وال��ـ ال��ف��نِّ أَس��ى األس��ى وأَش��قُّ

األرضية الجنة

ش��تَّ��ى ب��اْل��ُح��ْس��ِن ��م��اءُ ال��سَّ ح��بَ��تْ��ه��ا ِح ْو ال��دَّ ك��نَ��ِف ف��ي ل��ل��خ��ي��اِل َج��نَّ��ٌة
َم��ْوتَ��ا ال��م��وَت أبَ��ى ق��د وب��اْل��ُح��بِّ ـ��ِي ب��ال��َوْح��ـ ت��زخ��ُر ال��ق��ب��وِر ُدن��ي��ا ف��وَق
وَم��ْوتَ��ى َم��ْوتَ��ى ي��ح��جُّ وإل��ي��ه��ا ذُراه��ا ن��ح��و ال��م��ل��ه��م��ون َش��َخ��َص
َم��أْتَ��ى ك��لِّ ِم��ْن األَن��اِم أت��ق��ي��اءَ إل��ي��ه��ا يُ��ْزِج��ي ال��رَّق��راُق ��راُب وال��سَّ
َص��ْم��تَ��ا ال��ص��ْم��َت ي��رى ال وب��ال��ُح��ل��ِم وال��زَّه��ِر ال��زُّه��ِر ب��ال��م��الئ��ِك ُس��يِّ��َج��ْت
َم��يْ��تَ��ا! ع��اش ق��د وه��و ال��ده��ِر، ع��ل��ى ع��اَش��ْت ل��ك��ن��ه��ا األوه��اُم خ��ل��ق��ت��ه��ا

∗∗∗
ال��م��ع��ن��ى ذاك ال��ن��ع��ي��ُم ف��ي��ب��دو ه��ا َم��ع��ن��ا األن��وث��ُة ت��م��أل َج��نَّ��ٌة
وف��نَّ��ا ث��وابً��ا ل��ه��م وع��ادْت ه��ا، َص��ْرع��ا وال��ن��اُس ال��ج��م��اِل ف��ي س��ك��ن��ْت
ال��َع��يْ��نَ��ا ي��ش��وُق َغ��ْم��ٍر ك��م��ع��ي��ٍن ح��اٍل ال��ن��م��اذِج ِم��َن ن��ظ��ي��ٍم ف��ي
اس��ت��ك��نَّ��ا ف��ي��ه��ا ال��ض��ي��اءَ وك��أنَّ ب��ي��اٍض ِم��ن ن��ق��يَّ��ٍة وث��ي��اٍب
ع��نَّ��ا ت��ح��رَّرن إذا ك��األم��ان��ي ح��ن��اٍن ف��ي رش��ي��ق��ٍة وُج��س��وٍم
وم��نَّ��ا29 ع��نَّ��ا أب��دع��تْ��ه م��ا ك��لُّ ول��ك��ن ع��ج��ي��ٌب ك��لُّ��ه��ا َج��نَّ��ٌة

املشتعل الحسن

آث��اُرُه م��ن��ه تُ��ْغ��تَ��نَ��ْم ول��م ال��ح��ي��اَة أرَدى ال��ُح��ْس��ُن اش��ت��َع��َل إذا
أق��م��اُرُه تُ��ن��اج��ي��ِه وع��اش��ْت «ال��م��ش��ت��ري» ن��ارِه ف��ي ع��اَش ك��م��ا

األرضية. األهواء تتعد ولم الحياة مألوف عن أخيلتها من تخرج لم أنها إىل إشارة 29
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ن��اُرُه تُ��ح��ارب��ن��ا ج��م��اٌل األن��اِم َخ��ْل��ِق ق��ب��ِل م��ن األرض وف��ي
وأش��ع��اُرُه! ال��ج��م��اُل وي��ح��ي��ا ال��رَّج��اءَ ف��نُ��ْف��ِن��ي ع��ل��ي��ه نَ��ح��وُم

الخطر! منطقة

ال��خ��ط��ْر30 يُ��س��ت��ط��اُب ُق��ْرب��ِه ف��ف��ي ال��ج��م��اِل ِع��ق��اُب إل��ي��ن��ا ح��ب��ي��ٌب
ال��ق��م��ْر م��م��اُت ال��م��م��اِت ف��ب��ع��ُض ال��م��م��اَت ل��ق��ي��نَ��ا ق��د أن��ن��ا ول��و
ال��ش��رْر م��لءَ ال��ح��بُّ بُ��ْع��ِث��َر ك��م��ا ح��ول��ه أف��ئ��دٌة تُ��ب��ع��ثَ��ُر
ال��ُع��ُم��ْر! ض��م��ي��ُن ال��ج��م��اَل ف��إنَّ ت��م��وُت ال ول��ك��نَّ��ه��ا ت��م��وُت

األرض عمر

وج��دان��ي ُع��ْم��ُرِك أرُض ي��ا ب��ل ب��ع��م��رِك ت��ك��ن ل��م ال��م��الي��ي��ن31 آالِف ث��الث��ُة
نُ��وران��ي ك��أص��ل��ِك ك��وٍن ِم��ن ج��اء وق��د م��اث��ًال ف��ي��ك ال��ث��رى َق��بْ��ِل ِم��ْن ك��ان ل��ق��د
ف��تَّ��اِن ك��ح��س��ن��ِك م��ع��ن��ى ف��ي ال��ش��م��ِس ع��ن م��ح��رًَّرا ي��ك��ون أن إالَّ يَ��ْرَض ول��م
ف��نَّ��اِن ك��رس��ِم��ِك رْس��ٍم ف��ي ُوج��وَدِك ُم��ع��ل��نً��ا ال��ش��م��َس ج��ان��َب ح��ت��ى زال ف��م��ا
ل��ك��ي��واِن32 ال��ف��ض��اءِ ه��ذا ف��ي تَ��غ��نَّ��يْ��ِت م��ث��ل��م��ا وال��ف��ك��ِر ال��ُح��بِّ ب��ش��ع��ِر وغ��نَّ��ى

السماوية. واألجرام الشموس حول روش العالمة أثبتها التي املعروفة الفلكية الظاهرة إىل إشارة 30
سنة. مليون آالف ثالثة بنحو للصخور العلمي التحليل نتيجة األرض عمر يقدر 31

وبهاء. حجًما السيارات أكرب واملشرتي يعد الذي زحل كيوان: 32

71



العباب فوق

اإلشعاع

ف��ؤادي؟ أل��وَم أن ل��ي وه��ل ف��ؤادي، خ��اف��ًق��ا ب��ال��ح��بِّ ��يْ��ِب ال��شَّ رغ��َم زل��ُت وم��ا
ع��ادي33 ل��ل��م��الح��ة ب��س��رٍّ ي��ن��وءُ م��ث��ل��م��ا ل��ل��ح��ْس��ِن اإلش��ع��اِع ِم��ن ي��ن��وءُ
ج��م��اِد ح��ي��اِة ف��ي ح��ت��ى وأس��رَف م��َس��وَِّد ض��غ��َط اإلش��ع��اُع34 ض��غ��َط وك��م
ف��ؤادي؟ ُوج��وَد أن��س��ى أو ال��ُح��ْس��ِن، م��ن ب��ض��ع��ٌة وال��ق��ل��ُب ال��ق��ل��َب أل��وُم ف��ك��ي��ف

الشميس النظام

م��ع��ن��ي��ي��ِن؟35 ف��ي ش��ْم��س��ي��ِن ف��أح��يَ��ْت ـ��َس ��م��ـ ال��شَّ ِت ه��دَّ ال��ت��ي ت��ل��َك ش��م��ٍس أيُّ
ب��ي��ئ��ت��ي��ِن: ف��ي ت��م��وج ح��ي��اٌة ُم ال��ُج��ر ف��إذا ُج��رم��ه��ا ب��ع��د َه��َرب��ْت
ال��لَّ��َج��يْ��ن ال��نَّ��ض��ارى نُ��وِرَه��ا ف��ي ـ��ش��أ اْل��َم��نْ��ـ ف��ي ال��خ��ل��ق ُة َج��دَّ ال��ش��م��ِس ب��ي��ئ��ُة
َغ��ب��ِن غ��ي��ِر ع��ل��ى أط��ف��ئَ��ْت وإن ـ��ِس ك��ال��ش��م��ـ وه��ي نَ��ْس��ل��ه��ا ِم��ْن وِس��واه��ا
؟ م��ط��م��ئ��نِّ ٍع ُم��نَ��وَّ وُح��ْس��ٍن ٍف إن��ص��ا ت��ق��س��ي��َم ل��ل��ج��م��اِل ��م��ت ُق��سِّ

∗∗∗
م��ع��ن��ي��ي��ِن ف��ي ش��م��س��ي��ن ف��أح��ي��ْت ـ��َس ال��ش��م��ـ َه��دَّت ال��ت��ي ت��ل��ك ش��م��ٍس أيُّ
؟! َف��نِّ إل��ه��اَم رج��ع��ِت ول��ك��ْن ـ��ِت، أن��ـ ُك��نْ��ِت��ه��ا ع��زي��زٍة روٍح غ��ي��ُر
ُم��ْف��تَ��نِّ ب��ك��ون��ن��ا إل��ٍه ُز وإع��ج��ا ه��ذي ل��ل��وج��وِد نُ��درٌة
م��س��ت��ك��نِّ ب��ق��ل��ب��ه��ا ج��م��اٍل ُم أح��ال ال��ش��م��ِس ِم��َن س��ي��ارٍة ك��لُّ
ال��ت��م��نِّ��ي ط��وِل ب��ع��د ُع��ْدِت وق��د ه��ا أغ��ن��ا ال��ف��ق��ي��رَة األرَض أنَّ غ��ي��َر
اْل��ُم��َغ��نِّ��ي! ه��ذا ال��وج��وَد وج��ع��ل��ِت ج��دي��ًدا م��ع��نً��ى ال��ح��ي��اَة ف��ج��ع��ل��ِت

معتدي. عادي: 33

الفلكيات. يف ذلك وأثر العظيم وضغطه اإلشعاع قوة عن جن رس األستاذ رأي إىل يشري 34
الشميس. النظام تكوين يف جينز لنظرية مجمل شعر تصوير األبيات هذه يف 35
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الطاووس

ال��ف��ان��ي ال��ع��ال��م ذا ف��ي ال��م��الح��ة ِم��ن ع��ي��ن��اِن ت��ه��واُه م��ا ل��ع��ي��ن��يْ��َك ِف��ًدى
وأل��واِن ب��أص��ب��اٍغ ال��س��م��اءِ وح��ُي ُزرق��تُ��ه ال��ع��ي��ن م��لءُ ل��ص��دِرَك ِف��ًدى
ف��نَّ��اِن ن��ق��ِش ف��ي وم��ا ال��رب��ي��ِع ع��ن��د ُم��َل��ٍح م��ن ال��زَّْه��ِر ف��ي م��ا ل��ري��ش��َك ِف��ًدى
ت��ي��ج��اِن ت��رص��ي��ِع ف��ي ل��ل��م��ف��ات��ن م��ا ِف��ت��ن��تُ��ه��ا زان��ت��َك ِل��ُق��نْ��ُزع��ٍة ِف��ًدي
وإي��م��ان��ي أح��الم��ي اْل��ُح��وِر رع��ش��ِة ِم��ْن َم��ن��ظ��ُره��ا ِب ال��خ��الَّ ل��رع��ش��ِت��َك ِف��ًدى
وأرداِن! ذي��ٍل ف��ي ال��زَّْه��ِو ع��ال��ِم ِم��ن تُ��ْع��ِل��نُ��ُه ال��ف��نِّ ب��اس��ِم أن��َت ل��م��ا ِف��ًدى

∗∗∗
إلِن��س��اِن تُ��ْل��َف��ى َق��لَّ��م��ا وِع��زٍَّة َش��َم��ٍم ع��ل��ى ل��ك��ْن م��ارًح��ا ج��ائ��ًال ي��ا
إت��ق��اِن م��ح��س��وِد ف��ي ال��ت��ع��اب��ي��ِر ج��مِّ ق��ل��ٍق ع��ل��ى ف��نَّ��اٍن رش��اق��ِة وف��ي
ه��ي��م��اِن ُروِح ِم��ن ت��م��ث��ل��ه ب��م��ا ش��َغ��ٍف ف��ي ال��راج��ي��َك أن��ا إن��ي ت��ع��اَل!
بُ��ْس��ت��اِن ف��وَق م��ن��ه ي��س��ق��ط وال��ن��وُر م��ن��ت��ف��ٌض وال��ذَّي��ُل ج��ائ��ٌش ال��ه��وى ف��ي��َك
«س��ل��ي��م��اِن» دن��ي��ا وال «ك��س��رى» ك��ن��وُز تُ��ن��اِف��ُس��ُه ال ك��ن��ٌز ال��ري��ِش وف��اخ��ُر
ون��ش��واِن ح��ي��راٍن ب��ي��ن وَض��ْوءَُه��ا تُ��غ��اِزلُ��ُه ٍت تَ��ع��الَّ ب��ي��ن وال��ش��ْم��ُس
وُق��رب��اِن َوْص��ٍف ع��ن ال��ف��ذِّ نُ��ب��ِل��َك ف��ي وتُ��ع��ج��زن��ا دوَّاًرا ت��خ��ت��اُل وأن��َت
م��ْح��س��اِن ال��س��ح��ر غ��ري��ِب َم��ْع��نً��ى ك��لِّ ِم��ْن م��ن��وَّع��ًة ُدن��ي��ا ج��ام��ًع��ا ي��ا ت��ع��اَل!
ت��ح��ن��ان��ي ف��وق ح��ن��انً��ا ال��ف��ن��ون إل��ى ب��ه ف��إنَّ ص��دري! إل��ى أن��َت ت��ع��اَل
إع��الِن غ��ي��ر ف��ي تُ��ع��ل��نُ��ه وأن��َت تَ��ح��ج��بُ��ه أن��َت م��ا ف��ي ال��ط��ب��ي��ع��ِة إل��ى
ث��ان��ي ع��ال��ٍم ِم��ْن بَ��َدْت ال��رُّم��وِز ش��ت��ى َع��َج��ٍب ِم��ْن تُ��ب��دي��ِه م��ا ك��لُّ ك��أن��م��ا
ألَوط��اِن َم��ْع��نً��ى غ��ي��َرُه يَ��ع��رف��وا ل��م ُخ��ل��ُق��وا ُم��ذْ ال��ف��نِّ أه��ُل رع��اي��اَك! إنَّ��ا
ديَّ��اِن إح��س��اِن إل��ى ت��ش��خ��ْص إل��ي��َك ش��خ��ص��ْت إن ال��ف��نَّ��ان م��ه��ج��ُة وُم��ج��ت��ى
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األنصاري هللا عبد

يوم يف قربه عىل تلوتها وقد العربي األدب بحب غذوني الذين أساتذتي من أستاذ (رثاء
١٩٣٤م.) سنة يونيو ٨ الجمعة

ال��َوداع��ا تُ��رض��ي وق��ف��َة وداٍع، ع��ن ِغ��نً��ى ف��ي ع��نَّ��ا ال��راح��ُل أي��ه��ا
وُم��ش��اع��ا دف��ي��نً��ا ال��ح��زَن ي��ع��رف ك��لُّ��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا، أه��ل��وَك ن��ح��ن
��ن��اع��ا ال��صَّ وال��ف��نَّ ال��ِع��ْل��َم دف��نَّ��ا ب��ل م��َض��ى إن��س��انً��ا ف��ي��َك ن��ودِّع ل��م
اب��ت��داع��ا ال��ح��زَن أن��ظ��ِم ف��ل��ت��دْع��ن��ي إل��ه��ام��ِه ف��ي م��ن��َك ب��ع��ٌض أن��ا
اْل��ِخ��داع��ا ي��ردُّون ال��ن��اُس ب��ي��ن��م��ا أدبً��ا أظ��م��ئُ��ون��ي ��ن ِم��مَّ أن��َت
��م��اع��ا ال��سَّ يُ��ْرِض��ي َم��ْن ُم��تْ��َع��ُة ال ب��ك آم��نَ��ْت ق��د ال��ت��ي ال��رُّوِح م��ت��ع��ُة
ت��ب��اع��ا ج��اءوا وَم��ْن َولَّ��ْوا َم��ْن م��ث��َل ب��اح��ثً��ا ت��م��ض��ي ال��ده��ِر م��وِج ف��وَق
تُ��راع��ا أن وت��أْبَ��ى ِري��ُع��وا ف��ل��ق��د م��ًع��ا وال��ن��اُس ال��دَّه��ُر ي��خ��ن��َك إْن
ذاع��ا ال��ك��وِن م��لءَ ال��ح��رِّ ك��األث��ي��ِر ذائ��ًع��ا ل��ل��ت��س��ام��ي َم��ْع��نً��ى ك��ن��َت
واتِّ��ب��اع��ا ُخ��ل��ًق��ا ال��م��ج��َد أل��ه��م��ت��ن��ا ال��ت��ي َم��رام��ي��َك تَ��ت��بَّ��ع��ن��ا ك��م
وش��ع��اع��ا ُروًح��ا ال��ف��نَّ ف��اق��ت��ب��س��ن��ا وِغ��نً��ى ُح��بٍّ��ا ال��ف��نَّ ع��ل��م��ت��ن��ا
تَ��ت��داَع��ى ن��راه��ا أن وأب��ي��ن��ا م��ن��زًال أس��َم��ى األرَض وج��ع��ل��ن��ا
ف��س��اع��ا س��اًع��ا ب��ه ت��رن��ح��ن��ا ك��م ص��اف��يً��ا ش��ع��ًرا «ال��ذَّوَق» وع��رف��ن��ا
ال��ت��ي��اع��ا ال��نَّ��ْع��ُي أره��َق��ن��ي م��ا ق��دَر ق��دَّس��تُ��ه ال��ذي أس��ت��اذي إي��ِه
ال��ت��م��اع��ا إالَّ ي��ك��ن ل��م ث��ك��ٍل ُربَّ ث��اك��ٌل ف��ؤادي ال��ل��ُه ع��ِل��َم
ِق��ن��اع��ا ل��ل��ن��ار ك��ان نُ��وٍر ُربَّ َح��َرق��ي إالَّ ل��ي��َس ون��ظ��ي��م��ي
وب��اع��ا بَ��رٍّا وأًخ��ا ��ا ع��مٍّ ف��ي��ه ل��ي ك��ن��َت ل��زم��اٍن ُم��ع��ي��دي َم��ْن
يُ��راَع��ى ال ل��ح��نً��ا م��ن��ه وتُ��راِع��ي أن��ظ��م��ُه ب��م��ا ت��ْزُه��و ُم��ْع��َج��بً��ا
وض��اع��ا؟ ت��اَه ال��ذي ال��ح��س��َن ي��ج��م��ع ال��ذي ال��واف��ي ت��ل��م��ي��ذَُك وأن��ا
اج��ت��م��اع��ا وال��م��وَت اآلَن ل��ي ه��يَّ��أت األَس��ى! دن��ي��ا ِم��ن آِه ُم��ع��ي��دي؟ َم��ْن
ات��س��اع��ا ال��ح��زِن ع��ن ض��اَق م��أْت��ٍم ف��ي ق��ب��ِرَك ع��ل��ى ف��ت��الق��يْ��ن��ا
ان��دف��اع��ا ك��ان م��ا غ��ي��ر اتِّ��زاٍن ف��ي ي��ك��ن ل��م ب��ش��ج��ٍو وت��ع��ث��رُت
ودم��اع��ا دم��اًع��ا ال��ش��ع��َر ت��س��ك��ب ل��وع��ٌة ب��ك��ل��ي اآلن ف��أن��ا
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اْل��ُم��َط��اع��ا ال��خ��لَّ ل��ي ك��ن��َت وزم��انً��ا ُم��ه��ج��ت��ي أرث��ي ال��راث��ي��َك وأن��ا
ال��ي��َراع��ا! أب��ك��ي ك��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه ص��ادَق��ا أب��ك��ي ال��ب��اك��ي��َك وأن��ا

الرشعية املحكمة يف

أَل��ِم��ي ِم��ْن اآلَن أع��ان��ي ك��م��ا ل��ي��ت��ن��ي! ي��ا ق��دم��ي! أُِط��ْع ل��م ُف��ُض��ول��ي ف��ي ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
وال��ذَِّم��ِم واألخ��الِق ال��ك��رام��اِت غ��ي��ُر ب��ه��ا تُ��ب��اع ال ُس��وًق��ا أن��َس ل��ن أنْ��َس إْن
ال��رَِّم��ِم ذل��ِة ف��ي َم��س��ال��ك��ه��ا وف��ي ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ض��ح��اي��ا ال��ن��س��اءُ ح��ي��ُث
وُم��تَّ��َه��ِم تُ��ْدَم��ى ب��ائ��س��ٍة ب��ي��ن م��ا ج��ان��ب��ُه��م ال��م��ره��وُب ال��س��م��اس��رُة ح��ي��ُث
��َق��ِم وال��سَّ ال��وي��الِت ع��ل��ى ويُ��ْؤَج��روَن أس��َق��م��ه��ا ال��وي��الِت ِم��ن يُ��ض��اِع��ف��ون
وال��َق��َس��ِم ال��وع��ِد ع��زي��ُز ال��ت��راب وف��ي ل��ُه م��ث��ي��َل ال ص��راٌخ رك��ٍن ك��لِّ ف��ي
ال��يَ��تَ��ِم ص��ورُة ش��ق��اءٍ ف��ي ل��ك��ن��ه َم��ي��ت��م��ٍة ُدوَن ي��ت��ي��ٍم ط��ف��ٍل وك��لُّ
َس��أِم إل��ى م��ن��ه��ا ي��ن��ت��ه��ي ال ع��ل��ي��ه ُم��ن��وَّع��ٌة أالع��ي��ٌب ول��ل��ذُّب��اب
األُُدِم م��ن أل��واٌن ه��ي ك��أن��م��ا أت��رب��ٌة األُْدِم دون غ��طَّ��تْ��ه وال��خ��ب��ُز
واألل��ِم واألح��زاِن ال��ج��وع َس��ْورِة ِم��ن ��دٍة م��ج��عَّ ب��أث��داءٍ وال��م��رض��ع��اُت
ال��ظُّ��َل��ِم ف��ي ال��ع��ْدِل ب��داِر ال��ع��وي��َل أْق��َس��ى وم��ا ال��م��ش��ج��ي��اِت، وداُر ال��ع��وي��ل داُر
وال��تُّ��َه��ِم ال��لَّ��ْوِم ُص��ن��وَف إالَّ يَ��ن��ْل��َن وم��ا ال��ض��ئ��ي��ِل ب��ال��ُق��وِت ي��ط��ال��ب��ن ��ْن ِم��مَّ
َع��ِم��ي أك��ف��ان��ه��نَّ إل��ى راٍن وك��لُّ ��ن��ٍة م��ك��فَّ أْش��ب��اٍح أش��ب��اَه يَ��لُ��ْح��َن
األَُم��ِم! أع��رِق م��ن تَ��زل ل��م أم��ًة ي��ا ُظ��َل��ٍم ع��ل��ى ُظ��ْل��ٍم إل��ى ويَ��ن��ت��ه��ي��ن

الهواجس

داِع اْل��ُه��ْرُم��وِن36 ِم��ن ل��ه��ا ك��أنَّ ح��ي��ٍن ك��لَّ ال��ه��واج��ُس تُ��داع��بُ��ن��ا

النخامية. والغدة الدرقية الغدة مثل الصماء أي السجينة للغدة الداخيل اإلفراز هو الهرمون 36

اإلنسان. حياة تنظيم يف األثر عظيمة والهرمونات

75



العباب فوق

اب��ت��داِع ف��ي ال��س��ج��ي��ن��ِة ال��ُغ��َدِد م��ن خ��ف��اءٍ ف��ي أغ��رُب ال��ن��ف��ِس خ��ف��اي��ا
وال��دَّواع��ي ال��دواف��ع ف��ي وتَ��ْح��ُك��ُم أَْس��َرى وه��نَّ ال��ج��ُس��وِم ف��ي ت��ح��كَّ��ُم
ال��طِّ��ب��اِع ع��ل��ى ال��ع��م��ي��ُق األث��ُر ل��ه��ا ف��ي��ن��ا األح��الِم ه��واج��ُس وت��ل��ك

∗∗∗
ن��اع��ي ك��لُّ ال��م��الم��ِة ف��ي ت��م��اَدى ح��ت��ى ال��ش��ع��ِر خ��ي��اَل ع��اب��وا ل��ق��د
ان��دف��اِع ع��ل��ى ال��ن��ُج��وِم م��ع وُه��نَّ ق��ب��ًال ذوي��ِه نُ��ف��وَس ع��ل��م��وا ف��ه��ل
ب��ال��رَّض��اِع األش��ع��ُة ت��ولَّ��ت��ه��ا ب��ع��ه��ٍد خ��واط��َره��م ف��ه��م��وا وه��ل
اْل��ُم��َض��اِع37 ال��رَّْح��ِب ذل��َك أواه��ُل وف��ي��ه��ا أم��ان��يَّ��ه��م ع��رف��وا وه��ل
ال��م��ش��اِع وال��ح��قِّ ال��ك��وِن ك��روِح روًح��ا اْل��ُح��رُّ ال��خ��ي��ال ه��ذا غ��دا
ق��ن��اِع ِم��ن ت��ك��اث��َف م��ا وم��زََّق ع��ب��ق��ريٍّ ذه��ٍن ك��لَّ ف��أْل��ه��َم
ان��ت��ف��اِع ب��ال ل��ل��ح��ي��اِة ع��زائ��ُم م��اتَ��ْت اِإلل��ه��اُم ذل��ك ول��وال
ال��ص��ن��اِع ��م��اويِّ ال��سَّ ال��َف��نِّ إل��ى س��ب��ي��ٍل س��وى ال��خ��ي��اُل ك��ان ف��م��ا
ال��خ��داِع م��ث��َل خ��داُع��ه ول��ي��س واب��ت��داِع الب��ت��داٍع ��د ي��م��هِّ
��م��اِع! ول��ل��سَّ ل��ل��ع��ي��اِن ل��ت��ظ��ه��َر ح��ت��ى ال��ك��وِن خ��ف��اي��ا ع��ن وي��ك��ش��ف

الغمام وراء

الجمعة يوم ناجي إبراهيم الدكتور تكريم حفلة يف الجزار إبراهيم الفنان املمثل (ألقاها
الغمام».) «وراء ديوانه صدور ملناسبة ١٩٣٤م سنة يونيو ١٥

أْش��ع��اَرا ب��س��رِّه��ا أن��ت ف��ت��ب��وُح ب��س��رِّه��ا ال��ح��ي��اُة ت��ن��اج��ي��َك ن��اج��ي!
وث��اَرا نَ��ظ��ْم��َت ف��ي��م��ا ف��ت��الق��ي��ا ال��ه��وى م��ع ال��ج��م��ال إالَّ ِس��رُّه��ا م��ا
ن��اَرا ��َق ت��دفَّ ح��ت��ى وزف��ي��ُره دم��ُع��ه ��َر ُف��جِّ ال��لَّ��َه��َف��اِت ش��اع��َر ي��ا
يُ��ج��اَرى ك��ال��ح��ي��اِة ب��ش��ع��ِرَك ف��إذا م��ج��اريً��ا ل��ل��ح��ي��اِة إالَّ ك��ن��َت م��ا

بطبيعته. الخاوي الشاسع الكوني الفضاء املضاع: الرحب 37
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ش��ع��ارا ن��ظ��ْم��َت ب��م��ا ال��س��م��وَّ إالَّ أرى وم��ا ��ائ��ن��ون ال��شَّ يَ��ع��ي��ُب ن��اج��ي!
واألزه��ارا األض��واءَ أص��داؤه��ا ف��أط��ل��ع��ْت ال��وج��وَد ع��واط��ُف��َك َم��ألْت
وب��ارا ال��وج��وُد الص��ط��دَم ل��واله إل��ُه��ن��ا وه��و ال��ح��بِّ ب��دي��ِن دان��ْت
م��رارا اش��ت��ه��ي��َت وم��ا ال��ع��زاء ب��ي��د اش��ت��َه��ْت م��ا ال��ح��زي��ن��ِة ل��ل��دن��ي��ا ف��وه��بْ��َت
األط��ه��ارا ب��دم��وع��ِه ��ًرا وم��ط��هِّ ب��ج��رح��ِه ال��ج��ري��ِح ال��ق��ل��ِب آِس��َي ي��ا
ُم��ث��ارا يَ��ف��ي��ُض ب��ه��ا ال��ح��ي��اِة نَ��بْ��ُع ع��ل��وي��ٌة ُق��وٌَّة ُدم��وِع��َك ف��ي ك��م
األش��رارا وت��زع��ج ال��خ��ي��اَر ت��ح��م��ي ق��دس��ي��ٌة غ��ض��ب��ٌة أن��ي��ِن��َك ف��ي ك��م
ُم��ع��ارا؟ أع��اَد إن يُ��ْم��َدُح وس��واَك ب��أص��ال��ٍة ح��اس��ٌد ش��ع��َرَك أيَ��ع��ي��ُب
ج��بَّ��اَرا س��اح��ًرا ل��ح��ب��ك وص��ًدى م��ح��بَّ��ًة تَ��ف��ي��ُض وال��دُّن��ي��ا ه��ي��ه��اَت!
أن��وارا ًرا م��ص��وَّ ال��غ��راَم إالَّ ك��ل��ه��ا األزاه��ُر ه��ذي م��ا ه��ي��ه��اَت!
��ارا ال��س��حَّ ال��خ��ال��ق ال��غ��راَم إالَّ دوران��ه��ا ف��ي األج��راُم ه��ذه م��ا
��ارا ق��هَّ ل��ن��ا م��ن��ت��ظ��ًم��ا ه إالَّ وخ��ي��ال��ن��ا ع��ي��ش��ن��ا ف��ي م��ا ك��لُّ م��ا
واألط��ي��ارا األف��الَك ت��س��ت��أس��ُر وح��ب��ي��بَ��ه رس��ول��ه أن��َت وأراَك
األده��ارا ب��روح��ِه ال��وج��وُد ج��م��ع م��ث��ل��م��ا ال��م��واه��َب م��واه��بُ��َك ج��م��ع��ْت
ِص��غ��ارا ال��ص��غ��ي��ِر ألح��الِم وب��دْت ك��ب��ي��رًة ال��ك��ب��ي��ر ألح��الِم ف��ب��دْت

∗∗∗
ت��وارى ال��غ��م��اِم خ��ل��ِف ِم��ْن وس��ن��اَك ت��راك��م��ْت ك��ال��غ��م��ام ه��م��وُم��َك ن��اج��ي!
م��درارا أث��ره��ا ي��ل��م��ع وال��ب��رُق رش��ي��ق��ًة ك��ال��س��ه��ام ش��ع��رَك ف��ب��ع��ث��َت
األش��ع��ارا وت��س��اق��ي��ا ف��ت��ن��اج��ي��ا ح��ب��ي��بَ��ه ال��ح��ب��ي��ِب ج��ذَب وج��ذب��تَ��ن��ا
ح��ي��ارى وم��اك��ري��َن ع��اب��ث��ي��ن ِم��ن أه��ل��ه��ا ف��ي وم��ا ال��دن��ي��ا وت��ن��اس��ي��ا
ف��س��ك��ارى! أب��ْوا ف��إن ال��ج��ن��ون، أه��ُل س��واه��م��و ول��ي��س ب��ن��ا اْل��ُج��ن��وَن ظ��نُّ��وا
إك��ب��ارا ت��ف��وت��ن��ا ح��ي��ن ال��ك��وِن ف��ي نَ��ِع��ي م��ا أن��ف��َس ف��ي��َك ل��نُ��ك��ب��ر إنَّ��ا
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الزعيم قران

األكرب الزعيم إىل ١٩٣٤م سنة يونيو ١٣ يوم الديوان صاحب أرسلها ودية (تهنئة
باشا.) النحاس مصطفى الدولة صاحب

ال��زَّع��ي��ِم َح��ْول ف��رح��ٍة ِم��ن وك��م ق��راٍن ف��ي ال��زع��ام��ُة تُ��ه��نِّ��ي��َك
ال��ح��م��ي��ِم ل��ل��ع��مِّ يُ��َزفُّ ه��واَي ت��ه��ن��ئ��ات��ي أُْزِج��ي ح��ي��ن وح��س��ب��ي
ال��ك��ري��ِم ع��ل��ى داَس ال��لُّ��ْؤِم ع��ري��ِق زم��اٍن ف��ي ال��م��ك��ارَم ل��ه ع��َرْف��ُت
ب��ال��ذَّم��ي��ِم ت��غ��نَّ��ْت ال��دن��ي��ا إذا ذاٍم ك��لِّ ِم��ْن ءًا م��ب��رَّ ف��ع��اش
ال��ح��ك��ي��ِم ب��م��ن��ه��ِج��َك ش��رٍف ع��ل��ى ب��اٍق وأنْ��َت ال��ح��اك��م��وَن ت��ه��اَوى
ال��ع��ظ��ي��ِم ب��ِإي��ث��اِر ع��ظ��ائ��َم��ه��ا تُ��ف��دِّي َم��ْف��ِديٍّ��ا ت��ع��ي��ش ل��م��ص��ر
ب��ال��ع��ل��ي��ِم ال��ش��دائ��ِد ع��ل��ى ول��ي��س ع��ل��ي��ٍم َع��ل��ٍم ِم��ن م��ص��ر ف��ي وك��م
ال��رَّح��ي��ِم ب��ِإي��م��ان تُ��راع��ي��ِه َف��ْرًدا ب��ق��ي��َت ح��ي��ن ال��ش��ع��َب ت��ن��اَس��ى
ال��ع��م��ي��ِم ب��ال��طَّ��لِّ ال��رَّْوِض ك��ُس��ْك��ِر وف��اءٍ ف��ي ب��ُع��ْرِس��َك ف��ف��رح��تُ��ه
ال��ص��م��ي��ِم ال��ُودِّ ِم��ن ب��أن��ف��اٍس َم��ْدح��ي أُع��ي��ُد ث��مَّ ق��ب��ُل38 م��َدح��تُ��َك
غ��ري��م��ي يُ��ق��دُِّس��ه ُح��ك��م��ي غ��دا ح��تَّ��ى ح��ج��اَي ال��رج��اُل وزَن وق��د
��ل��ي��ِم ال��سَّ إلِي��م��ان��ي ُح��ْك��ٌم وال ش��ع��وٌر ل��ي ُح يُ��ج��رَّ ب��م��ن ف��ل��س��ُت
ال��زَّع��ي��ِم ل��ت��ك��ري��ِم 39 َح��يٌّ ص��ًدى ع��نِّ��ي ال��نَّ��ْح��ِل أُل��وِف ِم��ن وع��ن��دَك

الظالم أحالم

ب��ال��ظَّ��الِم ��ى ال��م��وشَّ ال��ن��وِر ع��ل��ى والح��ْت ت��ودي��ع��ي ح��ان ��ا وَل��مَّ
الب��ت��س��اِم اب��ت��س��اٍم م��ن ت��رفُّ ال��لَّ��وات��ي ال��ري��اح��ي��ُن ب��ن��ا ت��ح��فُّ

ص٨٠. العام» وحي «مختارات انظر 38
النحل. مملكة برابطة عضو وهو النحل، برتبية دولته اشتغال إىل إشارة 39
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اح��ت��ش��اِم ع��ل��ى ال��ح��ن��ي��ُن وي��ف��ض��ح��ن��ا ح��ج��اٍب ب��ال ال��س��ك��وُن وي��ح��ج��ب��ن��ا
اْل��ِح��م��اِم إل��ى ��الُم ال��سَّ ب��ه��ا أط��اح م��ا إذا ال��دُّن��ي��ا ك��وق��ف��ِة وق��ْف��ُت
وداِم داٍم ق��ل��بُ��ه ول��ك��ْن م��س��ت��ع��زٍّ ل��ح��ظ��ِة غ��ي��ُر ه��ي وم��ا
اْل��ُم��َداِم ج��رَي وج��ن��ات��ن��ا ع��ل��ى ع��ج��ي��ٍب ل��وٍن ف��ي ال��نُّ��وُر وي��ج��ري
ال��غ��راِم ُس��ك��ر م��ن ال��ي��أَس ك��أنَّ ح��ت��ى ال��ي��أِس ُص��م��وِت ف��ي ف��ن��س��ك��ر
وال��ت��س��ام��ي ب��ال��تَّ��واض��ِع َح��ِف��يٌّ َم��ْع��نً��ى وف��ي��ه ال��ح��ي��اءُ ويَ��غ��ل��ب��ه��ا
ال��س��ه��اِم م��ن ب��ال��س��ه��اِم أُط��بَّ��ُب ك��أن��ي َل��َه��ٍف ع��ل��ى ف��أرق��بُ��ه��ا
ال��ض��راِم م��ن ال��دواءُ ك��ان وإن دواءً ال��ك��ب��رى ح��س��رت��ي وأش��رُب
أم��ام��ي؟ أم��ٍل ب��ال ال��ع��ان��ي أن��ا روح��ي ش��ف��اءُ ال��ع��ذاِب غ��ي��ُر وه��ل
س��الِم ب��ال ��الِم ال��سَّ ف��ي وم��وت��ي ع��ي��ش��ي ك��لُّ ه��ي ل��ح��ظ��ًة وق��ف��ن��ا
ُه��يَ��ام��ي أُْش��ِربَ��َه��ا ال��ل��ه��ف��اِت س��وى وداٍع ب��ال ال��زم��اُن ف��ف��رََّق��ن��ا
األن��اِم! ُدن��ي��ا ي��ا ال��ه��مِّ ِب��ُدنْ��يَ��ا أْول��ى ال��ت��ودي��ِع ت��ن��اس��َي ك��أنَّ

الكونية األشعة

الحديث.) العلم فتوحات كتاب وصاحب املقتطف محرر رصوف فؤاد الصديق إىل (مهداة

واإلن��س��اِن؟ األح��ي��اءِ َم��أَْم��َل ي��ا ال��ب��ان��ي ال��ك��ري��ُم َم��ْص��َدُرِك أي��َن ِم��ْن
ف��اِن؟ ف��اٍن ال��ك��وُن ح��ي��ن أي��ن ِم��ْن ت��ن��ت��ه��ي؟ ال ال��ت��ي ط��اق��تُ��ِك أي��َن ِم��ْن
ال��ث��ان��ي؟ ال��وج��ود س��وى ال��ف��ن��اءِ َم��ْع��نَ��ى ف��ي ف��ل��ي��س ك��ال��رُّم��وِز ال��ح��ق��ائ��ُق أتُ��رى
ع��ي��اِن؟ ش��ه��وَد ل��ه��ا ف��ك��ن��ِت تُ��بْ��نَ��ى ع��ن��اص��ٍر َم��نْ��َح أت��ي��ِت ال��خ��واءِ أِم��َن
ال��ب��ان��ي؟ ذاَك ال��نَّ��ت��روِن ف��ي ف��ي��ع��ود م��ح��وًَّال األِي��ْدُرِج��ي��ِن ف��ن��اءِ ِم��ن أْم
ال��ج��ان��ي؟ ال��ه��واءِ ب��ذرَّات ُص��ِدَم��ْت ك��ه��ارٍب ب��ن��َت ال��ش��م��ِس ص��م��ي��ِم ِم��ن أْم
ب��ح��ن��اِن ح��ن��انَ��ه��ا َج��زي��َن ُرُس��ٌل ك��أن��ه��ا ال��ح��ن��وِن ب��األرض وتُ��ح��ي��ط
األزم��اِن َم��َدى أب��ًدا تَ��ن��َس��ه��ا ل��م بُ��ع��ِده��ا ف��ي ال��ت��ي األُمِّ ِم��ن وف��َدْت
بُ��ره��اِن وِم��ْن رأٍْي ِم��ْن وَس��خ��رِت ُق��وًَّة ��ِة األش��عَّ آي��اِت أْع��َج��ْزِت
وال��ج��اِن ال��ورى أرواِح ف��وَق ه��ي ُح��رٍَّة ك��ُروٍح ج��ائ��ل��ًة وط��ف��ق��ِت
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وَم��ع��اِن! َم��ش��اِع��ٍر ط��ي��وَف ح��م��ل��ْت وُربَّ��م��ا ال��س��ن��ي��ِن ال��م��الي��ي��ِن ذُْخ��ُر

∗∗∗
واإلن��س��اِن؟ األح��ي��اءِ َم��أَْم��ل ي��ا ال��ب��ان��ي ال��ك��ري��ُم َم��ْص��َدُرِك أي��َن ِم��ْن
اإلي��م��اِن وُش��ع��ل��ُة ال��ح��ي��اِة روُح ف��روُح��ه ال��ح��ي��اِة ِق خ��الَّ نَ��ْف��ِح ِم��ْن
ال��ف��نَّ��اِن ُف��ت��ون��ِه غ��ي��َر وال��ك��وُن رح��اب��ِه غ��ي��َر ال��ك��وِن رح��اُب ل��ي��س��ْت
ب��األل��واِن األط��ي��اِف ��ِر ك��ت��ف��جُّ ل��ف��ن��ون��ِه ً َم��ب��دأ ��َر ال��ت��ف��جُّ ج��ع��َل
ث��ان��ي ي��وٌم م��ن��ه ال��م��ج��رَُّة وإذا ٌل أوَّ ي��وٌم ال��ك��وِن ان��ب��ث��اُق ف��إذا
ف��تَّ��اِن س��اح��ٍر ص��دف��ُة خ��ل��ق��تْ��ه ث��ال��ٌث ي��وٌم ال��ش��م��ِس ن��ظ��اُم وإذا
واألْوزاِن األي��اِم ه��ذه م��ن ع��ل��وي��ٌة ق��ص��ي��دٌة ال��ح��ي��اُة وإذا
ال��س��ان��ي ال��خ��ل��وِد م��ع��ن��ى ب��ل َم��ع��ن��اِك وح��ده يُ��ل��ه��م ال��ش��ع��ر خ��ي��اُل وإذا
أم��ان��ي! ال��وج��وَد تُ��غ��ِن ل��م ل��والِك ب��ي��ن��م��ا وج��وُدِك ل��ن��ا ال��ع��زاءُ وإذا

الصحراء وحي

أبولو.) محرر شادي أبو الدكتور إىل (مهداة

إن��ش��ادي ل��ه م��ج��ٌد ف��ن��ش��ي��ُده ال��ش��ادي ل��ل��ط��ب��ي��ب ت��ألَّ��ْق ِش��ع��ري
ف��ؤادي ي��ذي��ب ش��ع��ٍر ِم��ن أش��ج��اه ب��م��ا ف��اض��ْت ال��ت��ي ال��ي��ن��اب��ي��َع إنَّ
ع��ن��ادي أط��ي��َع أن إال ف��أب��ي��ُت ال��م��ن��ى م��ن ال��ع��زي��َز روح��ي أل��ه��م��ْت ق��د
ق��ي��ادي زم��اَم أَس��لِّ��م��ه ف��ي��م��ن — ج��م��ٌة وال��م��ع��ان��ي — ح��ي��رى وط��ف��ق��ُت
ال��ش��ادي! ال��ج��م��ي��ِل ال��س��ح��ِر إل��ى ه��يَّ��ا ه��ات��ًف��ا: ي��ه��ب��ط ال��ش��ع��ِر إل��ُه ف��إذا
ال��ب��ادي ال��غ��م��وض وِم��ن ب��غ��م��وض��ه��ا، م��ش��اع��ري رج��َع ال��ص��ح��راء ف��ي ووج��دُت
وت��ه��ادي تَ��ه��لُّ��ٍل ب��ي��ن ب��األُف��ِق ي��ل��ت��ق��ي أن إل��ى م��ن��ب��س��ٌط وال��رم��ُل
ال��وادي ه��ذا ل��ف��راق م��ح��زون��ٌة وك��أن��ه��ا ل��وع��ًة ت��ب��ك��ي وال��ش��ْم��ُس
ول��غ��اِد ل��رائ��ٍح ال��س��الَم ت��ه��دي ح��ل��وٌة وال��ن��س��ائ��ُم ت��ش��ج��ي واألرُض
ودادي؟ ق��دي��َم ل��ي ذك��رت��م ه��الَّ ت��رنَّ��م��وا ب��ال��ج��دي��ِد َم��ْن ي��ا وت��ق��ول:
��اِد ال��نُّ��قَّ ب��ق��س��وِة إل��يَّ ي��رن��و ان��ب��رى ق��د ال��ب��ع��ي��ُد واألُف��ُق واآلَن
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��اِد ال��زُّهَّ ِع��زََّة ال��ط��ب��ي��ع��َة ه��ذي رأْت َم��ْن ت��ح��ي��َة ق��ل��ب��ي ِم��ْن أرس��ل��ُت
واآلب��اِد! اآلب��اِد ع��ل��ى ح��ت��ى يَ��ن��ت��ه��ي ال ع��اَل��ٍم ف��ي َوت��َص��وََّف��ْت

… ش حكمت

شبارة» حكمت «اآلنسة
شبارة.) حكمت الشاعرة اآلنسة إىل (مهداة

إع��ج��اب��ي ت��ح��ي��َة أه��دي «… ش «ِح��ك��م��ْت ال��ع��زي��زِة إل��ى
أرب��اب ح��ل��ي��ُة ف��ال��َف��نُّ غ��ب��ي��ْن غ��ي��ُر ع��ن��دِك ال��َف��نُّ
ألح��الم��ي ال��ح��ي��اُة وه��و ��ح��راءْ ال��صَّ َوْح��َي ل��ي أَْه��َديْ��ِت
ال��ظ��ام��ي ُروح��ي ارت��َوى وب��ه ��ع��راءْ ال��شُّ ب��ن��ج��واه ي��ظ��م��ا
وال��ب��ش��ِر ال��ع��ب��وس��ِة ب��ي��ن ال��ف��تَّ��اْن ال��ف��نِّ م��ن ُدن��ي��ا
��ْح��ِر ال��سِّ أَثَ��ِر ف��ي ��ح��ِر ب��ال��سِّ ال��ف��نَّ��اْن ال��ح��رَّ تَ��س��ت��أس��ُر
ش��تٍّ��ى أل��وانً��ا ل��ل��ش��ع��ِر يُ��وح��ي تَ��َق��ل��بُ��ه��ا ُدن��ي��ا
اْل��َم��ْوتَ��ى! غ��ي��ُر وَم��يْ��تُ��ه��ا ج��ري��ِح غ��ي��ُر ج��ري��ُح��ه��ا
ال��م��خ��ض��وْب ال��ش��ف��ِق ذل��ك ِم��ن ل��ْوع��اٍت ل��ي َرس��ْم��ِت��ه��ا
ق��ل��وْب دم��اءِ وب��ي��ن م��ن��ه��ا س��ع��اداٍت ب��ي��ن واألرُض
��اءْ ال��وضَّ ال��ح��يِّ ِب��ِش��ْع��ِرَه��ا بَ��َه��َرْت َم��ْن ي��ا وُف��تِّ��ِن��ي
وال��ص��ح��راءْ خ��ي��ال��ِك إالَّ َس��َح��رْت م��ا ال��ت��َص��وُِّف ُدن��ي��ا
أم��ض��ي ع��ج��زي وف��ي ب��اٍق ف��ق��ري ف��ع��ل��ى أن��ا ��ا أمَّ
األرِض؟! ع��ن أب��ي��َن ح��ت��ى ش��ع��ري ف��ي ب��روح��ِك ل��ي َم��ْن
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املجنحة الجواهر

الزاهية.) والطيور الحرشات عن دراسة (وحي

ُم��ن��ي��ْر ع��س��ج��ديٍّ ل��وٍن ك��لِّ ِم��ْن ال��ع��ب��اْد م��ث��َل ال��ج��وَّ ه��ذا أغ��ن��ي��ِت
ال��غ��ري��ْر ��ُروِد ال��شَّ ال��ح��بِّ ع��ال��ِم ف��ي ال��رَّش��اْد ق��ب��َل ب��ال��ط��يْ��ِش أغ��ن��ي��ت��ِه
س��اح��راْت! ي��ا ��ْه��ِد! ال��شَّ راش��ف��اِت ي��ا ط��ائ��راْت؟ ي��ا األص��ب��اُغ ه��ذه م��ا
ال��ح��ي��اْة؟ رم��وُز ت��ل��ك أم ، ل��ل��ح��سِّ ال��م��اث��الْت اْل��ُم��ن��ى أح��الُم ت��ل��ك ه��ل
ح��ب��ي��ْب رْس��ٍم ك��لِّ ِم��ْن اخ��ت��ْرتِ��ِه م��ا تُ��راْم ِث��َم��اٍر أو َزْه��ٍر أش��ب��اُه
ع��ج��ي��ْب ِم��ث��اٍل ك��لِّ ف��ي ن��ل��ق��اه ف��ال��غ��راْم ب��ه��ا، «ك��ي��وب��ي��ُد» أْوَح��ى
«ال��رب��ي��ْع» ل��ه��ذا ال��م��ج��ِد ذروِة ف��ي ال��ب��دي��ْع ال��ج��م��اِل َه��ْرُم��وَن40 ن��ل��ق��اه
َم��ن��ي��ْع ب��س��ح��ٍر ال��ج��وَّ وأش��ع��َل ي��س��ت��ط��ي��ْع ب��م��ا ال��وه��َم ج��اوَز ق��د
ال��ف��ق��ي��ْر ع��زاءَ ال��ج��وِّ ف��ي تَ��ط��ي��ُر ُروِح��ِه وِم��ْن ، ال��ح��بِّ ج��واه��ُر
األس��ي��ْر! ال��ع��زي��َز ال��َف��نَّ وتُ��ْط��ِل��ُق نَ��ْف��ِح��ِه ِم��ْن ال��ف��نَّ��اَن ف��ت��نْ��َف��ُح

بلوطو

عنه وكشف الدقيق بحسابه األمريكي لول برسفال األستاذ به تنبأ الذي التاسع (السيار
(.١٩٣٠ سنة تمبو كليد

اخ��ت��ب��أَت41 ح��ي��ن ال��ش��ج��وُن َخ��بَّ��أتْ��َك أن��َت؟ ك��ي��ف ألرِض��ن��ا ش��ق��ي��ًق��ا ي��ا
بَ��ُع��ْدَت م��ا َش��ْوِق��ه��ا42 ع��ن ول��ك��ْن ـ��ي��ا، ال��دُّنْ��ـ َخ��ْل��ِق��ه��ا ف��ي األق��داُر أب��ع��دتْ��َك

املوسيقي. االنسجام الهاء): (بفتح الهرمون 40
هذه وعىل ميل. مليون ٤٢٠٠ بنحو أي عنها األرض بعد ضعف ٤٥ بنحو الشمس عن بلوطو يبعد 41

هذه ألمثال (راجع منهما يصلنا مما جزء ألفي من جزء إال وحرارتها الشمس نور من يصله ال املسافة
The Universe Around Us وكتابي رصوف لفؤاد الحديث» العلم «فتوحات كتاب الفلكية الرشوح

املبسطة.) العلمية التصانيف من وأمثالها جينز جيمز للسري The Mysterious Universeو
الشميس. نظامنا يريد الدنيا: شوق 42

82



اْلُعبَاب َفْوَق

لُ��ِم��ْح��َت ��ا َل��مَّ ال��ح��ن��ي��ِن ل��م��ح��اُت إالَّ وال��ح��رارُة ال��ض��وءُ َخ��َف��َت
ثَ��بْ��تَ��ا ��َب ال��م��ح��جَّ ال��غ��ائ��َب ت��ك��ش��ُف ع��ي��ٍن ق��ب��َل َوْح��يَ��ه��ا ال��ع��ل��ُم َر َق��دَّ
َم��يْ��تَ��ا ال��ن��وِر أغ��ل��ُب ص��اَر وإْن ـ��وَر ال��نُّ��ـ ت��ب��ع��ث تَ��زْل ل��م ��ْم��ُس ال��شَّ ��َك أمُّ
تَ��أتَّ��ى وف��اءٍ ع��ل��ى دل��ي��ًال ـ��ِد ال��بُ��ْع��ـ ذل��ك ف��ي ال��ح��ن��اُن وك��ف��اه��ا
َش��تَّ��ى ال��ب��ؤَس رأى ي��ائ��ٌس ق��م��ٌر ش��ري��ٌد: إالَّ ل��دي��َك أن��ي��ٌس ال
أن��َت أن��َت ت��ك��ْن وإْن غ��ري��ٌب، ـ��ِد ال��بُ��ْع��ـ ف��ي أنَّ��َك غ��ي��ر ع��رف��ن��اَك، ق��د
وَص��ْم��تَ��ا بُ��ْع��ًدا ال��ه��ن��يءُ وأن��َت ري ن��ْد ال ال��وه��م ف��ي أن��ح��ن ش��ع��ري: ل��يْ��َت
َم��ْوتَ��ا؟! ث��مَّ ل��وع��ًة ال��نُّ��وَر تَ��ب��ع��ُث ِج��س��اٍم ش��ج��وٍن ف��ي أن��َت تُ��َرى أم

املجرَّة وراء ما

اْل��ُم��َع��رَُّف م��ن��ه��ا ال��م��ج��ه��وُل ُربَّ��م��ا وي��ا تُ��ْع��َرُف ه��ي وال تُ��ح��ص��ى ال ع��وال��ُم
��ُف ال��م��ت��ل��هِّ ال��ع��اِل��ُم ع��ن��ه ��ُر يُ��ق��صِّ َم��ًدى إل��ى ال��ف��ض��اءِ ف��ي تَ��ن��اه��ْت تَ��ن��اه��ْت
ال��م��ت��َص��وُِّف ال��ش��اع��ُر يَ��ُف��تْ��ه��ا ل��م وإْن م��رًة ال��ع��ل��ِم ب��ؤرُة ق��ن��ص��تْ��ه��ا ف��م��ا
يَ��خ��ط��ُف اِإلل��ه��يِّ ال��نُّ��ور ِم��ن ب��ل��ح��ٍظ غ��ي��رِه آي��اِت ال��ك��وِن وراءِ ِم��ْن رأَى
ي��رش��ُف ل��ل��روح ال��ج��ذَّاِب ُروح��ِه وِم��ْن وص��وتَ��ه��ا ال��ح��ي��اِة أص��داءَ ال��نُّ��وَر رأَى
ت��ط��رُف ع��ن��ه��نَّ ال��ش��ع��ِر ع��ي��ُن وه��ي��ه��ات ت��ب��ع��ث��رْت ال��نُّ��ج��وِم آالِف م��ج��ام��ي��ُع
يُ��وَص��ُف ل��ي��َس م��ا األك��وان م��ن ول��ك��ْن ن��ظ��اُم��ه��ا ش��تَّ��ى وه��ي ف��وض��ى ش��ب��َه بَ��دْت
ف��ت��ع��ص��ُف ت��ن��م��و ك��األن��واءِ ال��غ��از م��ن خ��ل��ْت ال��ت��ي ال��س��ن��ي��ن م��الي��ي��ن ف��ي ن��م��ْت
يُ��ك��يَّ��ُف ال ال��ذي ال��وه��ِم م��ن ُح��دوٌد ُح��ُدوُدُه اتِّ��س��اِع ب��ي��ن ون��م��ْت ن��م��ْت
تَ��ت��ل��ُف ل��ي��س ن��م��ْت م��ه��م��ا ول��ك��ن��ه��ا ن��م��ْت ف��ق��اع��ٌة ال��ك��وِن ات��س��اَع ك��أنَّ
تَ��ت��َخ��وَُّف وال تُ��ْع��ِط��ي ك��م ال��خ��وف ع��ن ِغ��نً��ى ف��ي وال��ش��م��ُس ��ْم��س ال��شَّ م��م��اَت ون��خ��ش��ى
تَ��ك��ل��ُف43 ب��ال��ب��ح��ِث ال��ج��وَّاِل ن��ش��وِة ع��ل��ى ت��زْل ل��م وه��ي وق��ف��ٍة ف��ي وب��َح��س��بُ��ه��ا

ويستغرق الثانية، يف ميل مائتي برسعة املجري» «النظام مركز حول تتحرك الشمس أن املرجح 43
سنة. مليون مائتي حوله كاملة لدورة إتمامها
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ُم��ْل��ِح��ُف ال��غ��ي��ِب ع��ال��م ِم��ن ي��ج��اذب��ه��ا ع��دي��دٌة ش��م��وٌس دارت ك��م��ا ت��دوُر
وتَ��ل��ط��ُف وت��زه��و ت��زك��و أس��ره��ا وف��ي ح��ظَّ��ه��ا ال��ع��دي��دُة ��ْدُم ال��سُّ ت��ق��اس��م��ِت
وُم��ن��ِص��ُف دق��ي��ٌق ع��ق��ٌل خ��ل��ف��ِه وِم��ن ف��ض��اُؤه ح��ت��ى ال��ك��وُن ه��ذا تَ��ش��تَّ��َت
��ُف م��ث��قَّ َح��يٌّ ف��ي��ه ف��ض��اءٍ ف��ك��لُّ ش��اع��ٍر وج��داُن ال��ك��وِن رح��اَب ك��أنَّ
يُ��َؤلَّ��ُف ال م��ا ال��ذَّرَّاِت ِم��َن وف��ي��ه��ا أج��نَّ��ٌة ال��ح��ي��اِة «ُك��َونْ��ت��اُت»44 وف��ي��ه��ا
ت��ع��زُف ��م��اويِّ ال��سَّ ب��ال��لَّ��ْح��ن ع��وال��ُم َل��ب��نَ��اِت��ه��ا ِم��ْن ��ع��ِر ل��ل��شِّ ول��ك��نَّ��م��ا
يُ��س��ِرُف! اْل��ُح��رِّ إب��داع��ِه ف��ي زاَل وم��ا غ��ي��َره��ا وأب��دَع َج��ْم��ًع��ا، ت��خ��يَّ��َل��ه��ا

الراديو وحي

َج��اِن ِش��ي��ع��َة األح��ف��اُد ص��ارِت وق��د آدٍم َص��ْوِت ف��ي ال��ج��اِن َس��ْم��َع س��م��ع��ن��اَك
ل��س��اِن ب��أل��ِف يَ��ح��ك��ي ف��ٍم ِم��ْن وك��م واح��ٌد وال��وق��ُت األوق��اُت َدِت تَ��ع��دَّ
زم��اِن ب��ك��لِّ إس��راءً ال��ن��اِس ع��ل��ى أبَ��ْت ط��ال��م��ا ال��ت��ي األْرُض ��َرِت وُص��غِّ
ث��واِن ب��ب��ْض��ِع أص��داءً ْدَت وردَّ ف��ات��ًح��ا ال��ع��ي��ِن45 ط��رف��ِة ف��ي ُج��بْ��تَ��ه��ا ل��ق��د
يَ��ل��ت��ق��ي��اِن؟ واإلن��س��اُن ه��و وه��ل ��َدى ال��صَّ ذل��ك أت��ى ق��د دن��ي��ا أيِّ ف��م��ن
ب��ي��اِن؟ ب��أيِّ يُ��ْق��َرْن ل��م ك��ان وإْن ُم��ْع��ِل��ٌن أن��َت م��ا ال��ك��ون ُغ��ب��اِر أََوْح��ُي
زم��ان��ي؟ ل��وع��ِظ َم��ْوت��اه وأص��داءَ ن��ف��َس��ُه ُد يُ��ردِّ ال��م��اض��ي ال��زم��ُن أم
َم��ع��ان��ي م��ث��َل األم��واَج س��ك��ن��ا ل��ق��د وال��ح��ج��ا ال��رُّوِح َض��يْ��َع��ُة ُم��ح��اٌل ُم��ح��اٌل
َج��ن��ان��ي يَ��س��ت��ب��نْ��ُه ل��م م��ا ج��ن��ِب إل��ى ب��م��ع��ج��ٍز ال��ج��دي��ُد ال��ص��وُت ذل��ك وم��ا
ب��داِن ل��ي��س وه��و داٍن ك��لِّ وِم��ْن ش��ارٍد ك��لِّ ِم��ْن ال��ج��وُّ ه��ذا اك��ت��ظَّ ق��د
غ��وان��ي ِح��ج��اَب ع��نَّ��ا ف��ي��ح��ج��ب��ه��ا وََع��ى م��ا ال��خ��ل��ي��ق��ِة أح��ادي��َث ك��أنَّ
ب��ه��واِن ��ه��ا َم��سَّ وي��أَب��ى دن��يءٍ، ع��ال��ٍم تَ��ب��ذُّل ِم��ْن ع��ل��ي��ه��ا ي��خ��اُف
ِص��ي��اِن أيَّ ال��َف��نِّ ألَه��ِل تُ��ص��اُن م��ل��ي��ح��ٍة ك��لَّ ال��ف��ن��اُن يَ��ش��ت��ه��ي ك��م��ا

بالنك. نظرية حسب الطاقة مقادير هي 44

فقط. ثانية ١
٧ يف األرضية الكرة حول الالسلكية اإلشارة تدور 45
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وَح��ن��اِن رح��م��ٍة ف��ي ويَ��ع��ب��ُده ِف��ك��رًة ال��ح��ْس��َن يَ��ف��ه��م س��واه��م ف��ل��ي��س
م��ك��اِن ب��ك��لِّ تَ��ْط��َغ��ى وأم��واُج��ه��ا خ��واط��ٍر َغ��ْرَق��ى ن��ج��واَك إل��ى أَص��ْخ��نَ��ا
ال��ح��دث��اِن ِم��ن َم��نْ��ِس��ىٍّ تَ��ك��اثُ��َف ت��ك��اث��َف��ْت أخ��رى أْم��َواُج َخ��ْل��ِف��ه��ا وِم��ْن
ُدخ��اِن بَ��ثَّ ��ْوُت ال��صَّ ف��ي��ه بُ��ثَّ وق��د َج��وَّن��ا ي��غ��م��ُر ال��ص��م��َت ِخ��ل��ن��ا ول��والك
وال��ه��يَ��م��اِن46 اْل��ِح��سِّ َش��تَّ��ى َم��َس��اِم��ُع ك��أنَّ��ه��ا َش��تَّ��ى األَل��ب��اُب ول��ك��ن��م��ا

الطاووس مخلب

اْل��ُم��ْل��َه��ُم ال��غ��راُم يَ��ْم��ِش��ي ك��م��ا يَ��ْم��ِش��ي ُم��ت��ب��ْخ��ِت��ًرا َم��ْح��ُس��وَدٍة ِع��زٍَّة ف��ي
اْل��ُم��ْرِغ��ُم ال��َق��ِويُّ ِم��ْخ��َل��بُ��ُه وَح��م��اُه َج��م��اِل��ِه ب��لُ��ْط��ِف ج��الل��تُ��ُه ُط��ِب��َع��ْت
ُم ال��دَّ َم��خ��ال��ب��ِه ِم��ْن يَ��ْق��ُط��ُر ب��ات م��ا أنَّ��ُه ل��وال أن��ِت ه��و ف��ك��أنَّ��م��ا
تَ��ْرَح��ُم ال ال��ت��ي أظ��اف��َره��ا47 نَ��ْخ��َش��ى ب��ي��ن��م��ا ال��رَّش��ي��ق��َة أن��ام��َل��ِك نَ��ْه��َوى
يَ��تَ��ض��رَُّم! ِب��ف��ت��ونِ��ه��ا ف��ِخ��ض��ابُ��ه��ا ِخ��ض��ابَ��ه��ا ال��دم��اءُ ت��ل��ك تَ��ُك��ْن ل��م إْن

األثمار

َم��ك��اِن ب��ك��لِّ َم��ْع��بُ��وٌد ال��ن��وُر َم��َض��ى نُ��وٍر ع��ل��ى تَ��أَْس��ْي ال َش��ْم��ُس! ي��ا
ال��ع��يْ��ن��اِن ك��ع��ه��ِدِه تَ��راُه ال م��ا ُج��لِّ��ه ِم��ْن ي��ك��ْن وإْن ال��وج��وَد َم��ألَ
واإلِي��م��اِن ال��وج��داِن ِل��ق��رارِة وان��ت��َه��ى وال��ع��واط��َف ال��م��ش��اع��َر س��ك��َن
ال��ف��تَّ��اِن وب��ل��ون��ِه وِب��َط��ْع��ِم��ِه ��ِه ِب��َش��مِّ ال��ح��ي��اِة ُص��َوُر واس��ت��م��ت��َع��ْت
َم��َع��اِن48 غ��ي��َر األَث��م��اُر ك��ان��ت أو م��ث��ال��ِه غ��ي��َر األَث��م��اُر ك��ان��ت م��ا

ص٤٠. الشعلة، ديوان — النغم» «صائد قصيدة راجع 46

الغانيات. بني تفشت وقد األحمر، باللون األظافر صبغ عادة إىل إشارة 47
ص٢٣٨. الباكي» «الشفق بديوان األصيل» «عرس قصيدة انظر 48
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ال��ف��تَّ��اِن؟! ض��ي��اِئ��ِك ف��ت��وَن َج��َم��َع��ْت ح��ي��ل��ٍة وأي��ِة م��وش��وٍر ف��ب��أيِّ
ب��األل��واِن ال��بَ��لُّ��وِر ِج ك��ت��َم��وُّ ق��س��م��اِت��ه��ا ف��ي األص��ب��اُغ ُج تَ��ت��َم��وَّ
زم��اِن ل��ك��لِّ ح��الوتُ��ه��ا ُخ��ِل��َق��ْت ��ٍة أش��عَّ َط��ْع��َم ف��أذوُق وأذُوُق��ه��ا
ال��دَّوراِن ح��ل��ي��ف��َة ال��ح��ي��اَة ج��ع��َل ال��ذي ال��س��م��اويَّ ال��ف��نَّ وأج��رِّب
وال��ع��رف��اِن49 ال��ح��سِّ م��ت��ب��ادالُت ل��خ��واط��ري وح��دٌة ال��م��ش��اع��ِر ك��لُّ
ال��نُّ��وران��ي وب��لُ��ْط��ِف��َه��ا وب��ُع��ْم��ِق��ه��ا ب��ف��ن��ون��ه��ا ت��ض��اع��َف��ْت ال��ح��ي��اُة ف��ل��َي
ث��اِن ب��ك��وٍن أح��ي��ا ف��ك��أنَّ��ن��ي ج��وارح��ي ب��ك��لِّ ُص��َوًرا وأع��ي��ُش��ه��ا
وج��دان��ي إل��ى ُرُس��ٌل وك��أن��ه��ا ًق��ا م��ص��دِّ ال��ثِّ��م��اِر ه��ذي ِم��ْن وأذُوُق
ال��م��ح��س��اِن ي��ن��ب��وع��ِك ِم��ْن وأُع��بُّ خ��واط��ري ف��وَق إل��ي��ِك أط��ي��ُر ول��ق��د
ن��ي��راِن! وف��ي ن��وٍر ف��ي وأع��وُد ص��اف��يً��ا ش��ع��اًع��ا ن��وٍر ف��ي وأع��ي��ُش

ينتظر! املريخ

تَ��ط��ي��ْر س��ه��اٍم ف��ي زي��ارتَ��ن��ا ال��م��رت��ِج��ي «ال��ق��م��ِر» ع��ن ص��دف��نَ��ا
تَ��ِس��ي��ْر؟ أنَّ��ى األرِض م��ع يَ��س��ي��ُر ال��وج��وِد ف��ي اب��ن��نَ��ا إالَّ ك��ان وه��ل
ال��ن��داءْ؟ َض��لَّ ال��س��م��ُع أم يُ��ن��اِدي؟ ال��ع��ب��ق��ريِّ «م��رِّي��خ��ن��ا» ب��اُل ف��م��ا
ال��ك��ه��رب��اءْ ل��غ��ُة وه��َم��ْت ك��م��ا ال��ك��ب��اُر ال��ع��ل��م��اءُ وه��َم وك��م
ال��ُع��لُ��وْم نَ��ْف��َح ��ْع��ُر ال��شِّ أْص��بَ��َح ك��م��ا ال��خ��ي��اِل ِش��ْع��َر ال��ِع��ْل��ُم أص��بَ��َح ل��ق��د
ال��ن��ج��وْم! َم��َج��اِل ف��ي َس��بَ��ح��ا وق��د ال��م��ح��اِل ب��ال��ع��ج��ي��ِب ُم��ِزَج��ا ل��ق��د

ص١٠٥. ورنني» «أنني بديوان املشاعر» «اشرتاك مقطوعة راجع 49
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الصويفُّ

فوجريات). إيمانويل رسم (من الصويف

ال��ج��دي��ِد ��ب��يِّ ال��صَّ ل��ل��ع��اَل��ِم ـ��َرِة ال��نَّ��ْظ��ـ ف��ي ال��دَّه��َر يُ��ْش��ِب��ُه ال��ِف��ْك��ر ُم��ْم��ِع��ُن
ال��ف��ري��ِد ال��ُف��تُ��وِن م��َن ِب��ُروٍح ـ��َوى ال��نَّ��ْج��ـ إل��ى ُم��ص��ي��ٌخ ت��ل��م��ي��ذُه ح��ي��ن
م��ف��ق��وِد ل��ع��اَل��ٍم ل��ي��ٍل ـ��م��ِة ُظ��ْل��ـ ِم��ْن ال��وج��ِه م��ش��رُق ال��ِف��ْك��ر، ُم��ْم��ِع��ُن
ال��ع��ن��ي��ِد ال��ح��ص��ي��ِف ل��ل��ب��اح��ث ـ��ف��رُد ال��ـ ف��ه��ي ال��ح��ق��ي��ق��ِة إل��ى وُم��ش��ي��ٌر
ل��ل��وج��وِد َم��ب��ح��ٌث ال ُرم��وٌز ُه ي��ْس��َرا تَ��ح��م��ُل ال��ك��ت��اَب وك��أنَّ
ال��م��ع��ب��وِد رؤي��َة ن��اَل ك��م��ْن نً��ا إم��ع��ا يُ��م��ع��ن وه��و ق��اَل، م��ا ق��اَل
ال��ب��ع��ي��ِد ال��ك��م��اِل إل��ى ُح��ْل��ًم��ا ط��ِر ب��ال��خ��ا يَ��ت��ب��ع ��غ��ي��ُر ال��صَّ وف��ت��اُه
ش��دي��ِد ِخ��الٍف ِم��ن ال��رَّغ��ِم ع��ل��ى ـ��ِن ُروَح��يْ��ـ ل��ل��ح��ق��ي��ق��ِة ال��ح��بُّ ��َع َج��مَّ
ال��س��ع��ي��ِد ال��ت��ج��ل��ي ح��ال��ِة ف��ي ـ��يَ��ِض األبْ��ـ ب��م��ل��ب��س��ِه ال��ف��ت��ى وك��أنَّ
ال��ِغ��رِّي��ِد ق��ل��ب��ِه ق��رب��اُن ح��َر ��ا ال��سَّ ال��ص��ادَق ��َل ال��ت��أمُّ وك��أنَّ
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ال��م��ج��ي��ِد ال��تَّ��ن��اج��ي َم��ْظ��َه��ِر ف��ي ـ��ظ��ِة ال��لَّ��ْح��ـ ه��ذه ف��ي اإلل��َه وك��أنَّ
ل��ل��ق��ص��ي��ِد ف��وات��نً��ا وِظ��الًال نُ��وًرا ل��ألُل��وه��ِة ال��ح��بُّ ن��َش��َر
ال��ن��ش��ي��ِد َوْح��ُي األص��ب��اِغ وَوْح��ُي ـ��ِف، ال��َوْص��ـ ف��ي أب��ل��ُغ اإلي��ج��اَز وك��أنَّ

والنهاية البداية

ُخ��ِل��ْق��نَ��ا ق��د ك��ه��رب��ائ��ِه وِم��ْن ِر، ال��ن��و َوَه��ِج ِم��ْن ال��ض��ي��اءِ، َص��م��ي��ِم ِم��ْن
وَم��ْع��نَ��ى َم��بْ��ن��ى ال��ح��ي��اِة ِس��رُّ ِت ال��ذَّرَّا ع��اَل��ِم ف��ي ال��ك��ه��رب��اءِ ش��ح��ن��ُة
ال��وج��وِد لُ��بُّ ��ي��اءُ ال��ضِّ ��ي��اءُ ف��ال��ضِّ ش��ي��ئً��ا ك��ان م��ا ل��واله ش��يءٍ ك��لُّ
ك��ال��م��ول��وِد ال��ف��ق��ي��ُد يَ��ت��ن��اه��ى وف��ي��ه م��ن��ه، ال��وج��وِد َل��ِب��ن��اُت
��م��اِئ��ْل ال��شَّ أل��وِف ف��ي بَ��ْع��ُد ُوزَِّع��ْت ول��ك��ْن ال��ح��ي��اُة، ك��ان��ت َرتَ��ًق��ا50
وزائ��ْل ب��ب��اٍق ِس��رَّه��ا يَ��زْل ل��م وَخ��ِف��يٍّ��ا واض��ًح��ا ال��ن��وُر ف��إذا
ال��ب��داي��ْه ل��ل��ح��ي��اِة ك��اَن م��ا م��ث��َل ن��ظ��اٍم ل��ك��لِّ غ��اي��ًة ي��َزْل ل��م
ال��ن��ه��اي��ْه ف��ي ب��داي��ٍة م��ع��ان��ي ِر ول��ل��نُّ��و ان��ت��ه��اءٌ، ل��ه��ا م��ا ُص��َوٌر
ُم��ق��دَّْس وح��يً��ا رآُه م��ا إذا َر ال��نُّ��و َق��دََّس ال��ذي ال��ش��اع��َر ف��اع��ذُُروا
��ْس؟ تَ��ل��مَّ أو لُ��ط��ف��ِه م��ث��ِل ف��ي ل��ِق ال��خ��ا ع��ن نَ��مَّ ِس��واُه ش��يءٍ أيُّ
ُش��ع��اَع��ا بَ��َدأْن��ا ك��م��ا َس��ن��ْم��ِض��ي ِر ول��ل��ن��و ب��دأن��ا، ق��د ال��نُّ��وِر َف��ِم��َن
واب��ت��داَع��ا دق��ائ��ًق��ا ت��ن��اَه��ْت ٍج ب��أم��وا نُ��وٌر ال��وج��وِد ف��ي م��ا ك��لُّ

السري

وَع��ْق��ل��ي ج��س��م��ي ف��وق َس��َم��ْت ح��ي��اٌة ال��ُم��س��ت��ِق��لِّ ِع��زَِّة ف��ي ل��روح��َي
ال��ُم��ِذلِّ ال��خ��ي��اِل خ��ط��راِت وِم��ْن تُ��ِل��حُّ ك��م ش��ه��وٍة ِم��ْن تَ��َخ��لَّ��َص

منسدة. كتلة رتًقا: 50
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ال��ُم��ِض��لِّ ال��غ��روِر ق��ه��ِر ال��َق��ْه��ِر: ِم��َن ص��ان��ن��ي ب��ي��ن��م��ا وَم��تَّ��ع��ن��ي
وُش��ْغ��ِل ُزْه��ٍد ب��ي��ن ِع��ْف��تُ��ه��ا وم��ا ال��ح��ي��اِة ل��ه��ذي ع��ب��ًدا ع��ش��ُت ف��م��ا
وَش��ك��ِل؟ ِب��م��ْرأَى خ��ال��ف��تْ��ن��ي وإْن َق��ْل��ِب��ه��ا ِم��ْن وق��ل��ب��َي وك��ي��َف
أْص��ل��ي ال��رُّوِح وف��ي م��ن��ُه َف��ُروح��َي ال��وج��وِد ب��ك��لِّ ُروح��ي ��َد تَ��َوحَّ
ق��ب��ل��ي «ال��ط��ب��ي��ع��ِة» ُخ��ْل��ُق ث��اَر ف��ك��م ال��ُم��س��ت��ِب��دِّ أل��م��ي ِم��ْن ثُ��ْرُت َل��ِئ��ْن
َه��ْزل��ي ال��م��ق��ادي��ِر اف��ت��ئ��اَت أع��دُّ ال��ع��ن��ي��ِد َط��بْ��ُع ف��ه��و أثُ��ْر ل��م وإْن
وِخ��لِّ ل��خ��ص��ِم ال��ح��ل��ي��ِم ك��ع��ف��ِو ت��غ��ي��َب ل��ن رح��م��ٌة ُم��ه��ج��ت��ي وف��ي
أه��ل��ي ب��ع��ُض ُه��ْم ال��ت��ب��اي��ِن ف��رغ��م ال��زَّم��اِن أه��ِل ج��ه��َل ب��ه��ا ش��م��ل��ُت

األمة بيت

يَ��ُه��وْن ش��َرٍف ف��ي وال��َح��ْص��ُر ��ن��وْن ال��سُّ ال��َح��ْص��ِر ع��ل��ى ط��ال��ْت
ال��ع��ي��وْن51 تَ��م��ن��ُع��ُه ه��ي��ه��ات ت��ق��دي��ِس��ن��ا ف��ي ُزْرن��اَك
ال��م��ص��وْن؟ ال��ش��رِف َم��ب��اءَُة ـ��َت أن��ـ وأن��َت ع��ن��َك أنُ��َص��دُّ
وال��َم��نُ��وْن؟ ��ُر ال��م��دمِّ ُم ال��َه��ْد ب��ه أْول��ى م��ا ويُ��ب��اُح
«أم��وْن»؟ يُ��ْرض��ي م��ا أي��ن ئ��ِم! ال��ع��ظ��ا أمَّ ي��ا «م��ص��ُر» ي��ا
ال��ُق��روْن ث��أُر ول��ي��ك��ْن ري! ثُ��و ال��ظُّ��ْل��ِم! ب��وج��ِه ث��وري
ال��بَ��نُ��وْن؟! يَ��ج��ه��ل��ُه ك��ي��ف ـ��دَُّس ال��م��ق��ـ ال��دِّي��ُن «ال��واج��ُب»
��ك��وْن ال��سُّ أح��الَم ُك��نَّ إْن أح��الِم��ه��ْم ف��ي خ��ي��َر ال
ال��ب��ط��وْن ُدن��ي��ا أو تَ��ُس��فُّ ِح ال��م��را ُدن��ي��ا ف��ي خ��ي��َر ال
ُج��ن��وْن ف��ي ُج��ن��وٌن ف��ي��ه م��ا ك��لُّ َع��ْه��ٍد ِب��ئ��َس ي��ا
ال��ش��ج��وْن ُم��ع��ان��اِة ِم��ْن ـ��ب��ي ق��ل��ـ ط��يِّ ف��ي ُح��رق��ٍة ك��م
ال��ح��ص��وْن تَ��ْدِوي ك��م��ا ـ��ف��ثُ��ه��ا وأن��ـ أط��ل��ق��ه��ا زل��ُت م��ا

الجواسيس. العيون: 51

89



العباب فوق

ال��ج��ف��وْن غ��م��َض أس��ت��ط��ْع إْن ك��ت��م��انَ��ه��ا أس��ت��ط��ع ل��م
ال��خ��ئ��وْن زع��َم وإْن وط��ن��ي ع��ل��ى ب��ال��ج��ان��ي ك��ن��ُت م��ا
ال��ل��ح��وْن ف��ي ال��ق��س��اوِة م��ن األب��يِّ ل��ل��ش��ع��ر ب��دَّ ال
ال��ش��ئ��وْن ِع��ظ��َم ُم��ْغ��ِف��ٍل ـ��ٍل ج��ي��ـ ت��ق��ري��ع ِم��ْن ب��دَّ ال
وال��م��ج��وْن ال��س��ف��اس��ِف ب��ي��ن وان��ت��ش��ى ال��ك��رام��ة ن��س��َي

∗∗∗
وُه��وْن ذُلٍّ ِم��ْن س��ل��م��َت ُر ال��ح��ص��ا ط��اَل إْن «بَ��يْ��ُت» ي��ا
ال��ظُّ��نُ��وْن َش��رٌّ وخ��ي��ُرُه ، ـ��رُّ يَ��ُس��ـ م��ا ح��ول��َك ش��يءَ ال
ال��دي��وْن ت��راك��م��ِت ف��ل��ق��د ب��اق��يً��ا َديْ��نُ��َك ك��اَن إْن
��ن��وْن؟ ال��سُّ ل��ل��خ��ل��ِد ح��م��ل��تْ��ه م��ا «َس��ْع��َد» يُ��َوف��ي ذا َم��ْن

أممرص

زغلول.) هانم صفية العصمة صاحبة إىل موجه (الخطاب

االس��ت��س��الِم52 ض��ح��اي��ا ال��رج��اُل ح��ي��ن إِي��الِم ِم��ْن ع��ان��ي��ِت م��ا ع��ان��ي��ِت
ب��اإلق��داِم؟ أَح��قُّ س��واِك ذا َم��ْن َس��ْع��ِده��ا ص��ف��يَّ��َة وي��ا م��ص��ر أمَّ ي��ا
ن��ام��ي ثَ��أٌْر ف��م��ص��ُر ل��م��ص��َر، ص��وتً��ا «َم��ك��رٍم» أو «م��ص��ط��ف��ى» غ��ض��ب��ة ت��ك��ف��ي��ِك
خ��ص��اِم ب��ك��لِّ َح��ربً��ا53 تَ��ذُْق م��ه��م��ا ن��اع��بً��ا ل��ل��َه��وادِة تَ��ق��ب��ُل ه��ي��ه��اَت
ام��ي؟ ال��دَّ ال��ج��ري��ِح ل��ل��وط��ِن أتُ��س��يءُ م��ح��ب��وب��ٌة ِم��لَّ��ٌة األُُخ��وََّة إنَّ
غ��الِم وط��يْ��ِش م��خ��دوٍع َزْه��ِو ف��ي ه��ك��ذا ال��ه��واج��ُس تُ��ف��رُِّق��ن��ا أس��ف��ي!
ل��ألي��اِم ك��ت��ف��يْ��ِه ع��ل��ى «س��ع��ٌد» بَ��نَ��ى وم��ا ال��ذِّك��ري��ات م��اض��ي ي��ن��س��ون
األَح��زاِم؟ ِد ب��ت��ع��دُّ األَذى ِم��ْص��ُر ج��نَ��ْت وق��د ��ق��اق ال��شِّ م��ع��ن��ى ف��م��ا ال، أْو

الوفد. يف األخرية االنشقاق حركة إىل يشري 52
وويًال. هالًكا حربًا: 53
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ل��ئ��اِم! ُح��ك��َم ذاَق ب��ش��ع��ٍب ُوِج��َدْت أي��ن��م��ا ب��ئ��س��ْت األَح��زاُب! ب��ئ��س��ِت ي��ا
��اِم ال��ب��سَّ وإب��اِئ��ِه ورج��اِئ��ِه إق��دام��ِه س��وى يُ��ن��ق��ذُه ه��ي��ه��اَت
اإلل��ه��ام ذل��َك ِم��ْن نَ��ْس��تَ��ِق��ي أن وح��س��ب��ن��ا ��ل��ي��ُم، ال��سَّ َم��نْ��بَ��ُع��ه��ا ول��دي��ِك

سعد رضيح

الطاهر.) سعد لجثمان يخصص أن باشا صدقي حكومة أبت الذي الرضيح (وهو

ال��ض��ري��ح��ا؟ َم��ش��اِع��ُرُه س��ك��ن��ْت ف��ه��ل دم��ع��ي ف��ه��اَج ال��ض��ري��ح ع��ل��ى َم��َرْرُت
ال��ج��ري��ح��ا؟! ال��وط��َن أن��ق��ذَ و«س��ع��ٌد» ق��دًرا أج��لُّ ال��م��وم��ي��اءِ أَح��ظُّ
ش��ج��وِن ف��ي ش��ج��وٍن ف��ي ش��ج��وٌن ن��ف��س��ي وك��لُّ ال��ض��ري��ح ع��ل��ى م��ررُت
ال��غ��ب��ي��ِن ال��وط��ِن ك��رام��َة أبَ��ْح��َن ال��ل��وات��ي ال��خ��ص��وم��اِت نُ��َوِب ع��ل��ى
وُح��بَّ��ا ت��ب��ش��ي��ًرا م��ن��ه ��ى تَ��ل��قَّ س��م��ع��ي ك��أنَّ ال��ض��ري��ح ع��ل��ى َم��رْرُت
وق��ْل��بَ��ا! َح��ْس��َرى ُم��ه��ج��ًة ��َر ف��ب��شَّ ي��وم��ي ف��ي��ه َم تَ��ق��دَّ غ��ًدا ك��أنَّ

امليدان يف

باشا.) النحاس مصطفى الجليل الرئيس الدولة صاحب إىل موجه (الخطاب

األح��زاِب وت��ألُّ��ِب األذى َرْغ��َم آب��يً��ا ش��ع��ب��َك رم��َز ِع��ْش م��ص��ط��ف��ى»! «ي��ا
خ��راِب ب��ك��لِّ ن��ل��م��ُح��ه وب��م��ص��ر َض��لَّ��ًة ال��ت��ح��زُُّب ك��ان م��ا ال��َغ��ْرِب ف��ي
واألح��ق��اِب األج��داِد م��ن ُع��ْل��يَ��ا ِف��ك��رٍة ��م ت��ج��سُّ س��وَى ل��ي��س «ال��وف��ُد»؟ م��ا
وَص��َواِب ل��ع��زٍَّة ال��ق��روِن ب��ي��ِد م��خ��لَّ��ًدا ال��ع��ظ��ي��ِم ��َم��ِم ال��شَّ ِم��ن ُروٌح
األرب��اِب ع��ل��ى ي��رف��ُع��ه ب��ال��ح��قِّ إي��م��ان��ِه ف��ي األح��زاِب ع��ل��ى ي��س��م��و
يُ��ح��اب��ي ول��ي��س ��ل��ُه ي��ب��جِّ م��ث��ل��ي ف��ح��س��بُ��ه ال��م��ت��ن��ط��ع��ون خ��ان��ه إْن
ب��ص��ح��اب��ي ُخ��ص��وُم��ه ول��ي��س ، ال��ح��قِّ ف��ي َق��ْل��بُ��ه ال��ه��وادَة ي��أب��ى ال��ذي وأن��ا
واإلره��اِب ال��ب��ط��ِش ره��ي��ُن وأن��ا ج��ب��روت��ه��م ف��ي ِع��داَك ل��وَم أن��َس ل��م
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األن��س��اِب54 م��وض��َع ال��ص��داق��َة وض��َع ع��ات��بً��ا ه��و وإْن س��ي��َده��م أن��َس ل��م
ل��خ��راب��ي م��ش��ارًف��ا وص��رُت ُظ��ل��م��ي ال��َم��دى ب��ل��غ وق��د إن��ص��اف��ي ��يْ��ُت ض��حَّ
ج��واب��ي55 ال��ظ��ال��م��ي��ن أم��ضَّ ��ا ل��مَّ م��وص��ول��ٍة ل��ذٍَّة ف��ي ��ي��تُ��ه ض��حَّ
َل��تُ��راب��ي س��م��اءه��م ف��إن غ��ن��ٌم، خ��س��ارت��ي ك��لَّ وك��أنَّ ��ي��تُ��ه ض��حَّ
ِط��َالب��ي! ك��لَّ ال��ح��رم��اِن ف��ي وَع��دْدُت ب��ن��ع��م��ٍة ال��ع��م��ي��ِق ��ي ه��مِّ ف��ي وب��ق��ي��ُت

الكبري املجاهد

عبيد.) مكرم السيد الكبري الوطني إىل موجه (الخطاب

وُغ��روِره��ْم! أح��الِم��ه��ْم ع��ل��ى َض��ِح��ُك��وا ل��ي��ت��ه��ْم «ال��م��ج��اه��ِد»، ل��ق��ب ع��ل��ى َض��ِح��ُك��وا
ب��ش��روره��ْم خ��ي��رات��ه��ا ض��يَّ��ع��وا ك��م ب��ل��ْؤم��ه��ْم ال��ب��الِد أم��َل ض��يَّ��ع��وا ك��م
ب��ك��ب��ي��ره��ْم ه��ازئً��ا ال��ن��ف��ائ��َس ص��ان ع��ام��ًال وع��اب��وا ن��ف��ائ��س��ه��ا ب��اع��وا
ت��ق��دي��ره��ْم ع��ل��ى ال��ب��اق��ي ب��وف��اِئ��ه م��ص��ط��ف��ى آزَر ث��م ل��س��ع��ٍد ووَف��ى
ح��ب��وره��م ش��ع��َر ال��ش��ادي��ن وال��ُم��ن��ط��ِق ش��ع��ب��ن��ا ع��زََّة ال��ن��اع��ي��ن ال��م��ح��رِس
أم��ي��ره��ْم56 اب��ت��داِع ِم��ن ��داُة ال��شُّ ُح��ِرَم ب��ي��ن��م��ا ال��س��ي��اس��ِة أل��وي��ُة غ��ن��م��ت��ك

املكنسة

بك فهمي محمود النزيه الوطني إىل موجه فيها والخطاب يأس، ثورة يف الشاعر (قالها
األشغال.) وزارة وكيل

ص١٠٧. «الشعلة» ديوان — باشا صدقي دولة إىل املوجهة «الزعامة» قصيدة انظر 54
الصداقة من بالرغم شكواه إهماله إىل أدى مما الوفديني عن دفاعه من باشا صدقي استياء إىل يشري 55

القديمة. العائلية
املمتازة. الشعرية وروحه العظيمة البيانية قدرته إىل إشارة 56
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أع��ادي��ه��ا ِم��ْن «ِم��ْص��ًرا» ��َر تُ��ط��هِّ ل��ك��ي ص��ال��ح��ٌة األرض ف��ي ِم��ك��ن��س��ٌة ت��ب��َق ل��م
ن��واح��ي��ه��ا ف��ي ع��م��ي��ٌم ال��ف��س��اَد إنَّ ُخ��ل��ق��ي ِم��ْن ال��ي��أُس ول��ي��س ي��ئ��ْس��ُت، ل��ق��د
وتُ��ردي��ه��ا تُ��ردي��ه��ا ال��خ��ب��ائ��ِث ِم��َن بُ��َؤًرا ك��لُّ��ه��ا ص��ارت ال��وزاراُت ه��ذي
ف��تَ��ع��دي��ه��ا تَ��ع��دي��ِه ال��ج��راث��ي��ِم م��ث��َل ه��ادم��ًة ال��ُح��ْك��ِم ص��م��ي��ِم ف��ي تَ��غ��ل��غ��ل��ْت
م��اله��ي��ه��ا ِم��ْن ال��م��آس��ي س��ئ��م��ُت وق��د م��ح��ام��ده��ا ِم��ْن ال��رَّزاي��ا خ��ب��رُت ل��ق��د
م��خ��ازي��ه��ا ِم��ْن س��م��ع��ي ُح ي��ج��رِّ م��م��ا َج��َزًع��ا ك��لُّ��ه ظ��نِّ��ي إح��س��اُن وص��ار

∗∗∗
ل��راج��ي��ه��ا يُ��ْرَج��ى َم��ْن ��ْه��ُم ال��شَّ ِم��ث��الُ��ك َش��َم��ٍم وف��ي ُط��ه��ٍر ف��ي ال��ُح��ْك��ِم ُم��ن��ِص��َف ي��ا
ب��ب��ان��ي��ه��ا ي��س��م��و م��ا ال��ُح��ْك��ِم وس��ائ��ُل ع��دم��ْت ل��م��ا م��ت��ب��وًع��ا م��ث��ل��ك ك��ان ل��و
أدان��ي��ه��ا ك��ان��وا وق��د األع��ال��ي ص��اروا زع��ان��ف��ٍة ب��أق��واٍم بُ��ل��ي��ن��ا ل��ك��ْن
تُ��ع��ادي��ه��ا أخ��رى وأت��ْت وزارٌة ذه��ب��ْت وإن إف��س��اًدا ال��ح��ك��م ف��أف��س��دوا
أع��ادي��ه��ا ِم��ْن ��ى يُ��َرجَّ ب��خ��ي��ٍر وال يَ��س��ن��ُده ال��ش��ع��ب دون ال��ح��ك��م ف��ي خ��ي��َر ال

التضحيات

وُط��ف��ي��ل��ي! ل��ج��اه��ٍل ال��س��ن��ي��ن ع��دَد وح��دِّث��ي ال��ت��ض��ح��ي��ات ج��م��وَع ُق��وِم��ي
م��ع��ت��لِّ ف��اس��ٍق ص��ي��ح��ُة تَ��ْع��ُل ل��م أح��زاب��ِه م��ن «ال��ن��ي��ل» اع��ت��الُل ل��وال
م��ح��لِّ وغ��ي��ِر م��ن��زل��ٍة غ��ي��ِر ف��ي س��ادات��ِه ن��رى زم��ٍن إل��ى ِع��ش��ن��ا
َح��ْول��ي ال��م��ن��زَِّه ال��ص��دِق ِم��ن وك��ف��ى ُوج��ودِه ظ��الِم إل��ى ال��ج��ب��اَن ُردِّي
َع��ْدِل ش��اه��َد ي��ن��ف��كُّ ال ب��ال��ب��ذِل ��ت��ي وألمَّ ل��م��وط��ن��ي أب��ح��ُت ُع��م��ٌر
َح��ْول��ي ف��ي��م��ن ال��ن��وِر ذي��وُع ح��ظ��ي َم��َدى ب��ل َ أك��اف��أ أن ي��وًم��ا أْرُج ل��م
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… كنُت لو

أع��ط��ون��ي ال��ذي أض��ع��اَف ل��غ��ن��م��ُت َض��لَّ��ًة ال��ت��ح��زُّب أه��ِل ِم��ْن ك��ن��ُت ل��و
ال��دُّوِن ل��ل��خ��س��ي��ِس ح��ق��وٌق ُخ��ِل��َق��ْت ب��ي��ن��م��ا ��ي ح��قِّ ب��ع��َض إالَّ أُْع��َط ل��م
ج��ن��وِن ل��ك��لِّ رم��ًزا ب��ذك��ائ��ِه ُم��َس��وٍَّد ك��لُّ ف��ب��ات ال��ذَّك��اءُ ُم��ِس��َخ
ُع��ي��وِن57 وب��ي��ن ��اٍد ُح��سَّ ب��ي��ن م��ا دائ��ٍم ك��ف��اٍح ف��ي م��ث��ل��ي ويَ��ع��ي��ش
غ��ب��ي��ن! وأيُّ ل��ه��م ال��غ��ب��ي��ُن وأن��ا م��ادح��ي ك��الٍّ أنَّ ال��ع��ج��ائ��ب وِم��َن
ول��ل��م��أف��وِن! ل��ل��ج��ان��ي وتَ��ه��شُّ ع��اِل��ًم��ا تُ��ن��اص��ُر ال ��ي��اس��ُة! ال��سِّ ِب��ئ��َس

∗∗∗
دي��وِن؟ وع��ه��ُد أح��زاٍب ع��ه��ُد ال رج��ائ��ه��ا ع��ه��ُد ل��م��ص��ر ي��ح��ي��ُن أنَّ��ى
«أم��وِن»؟ ورم��َز «ِم��نً��ا» ت��اَج ف��نُ��ِع��زُّ وب��ع��زٍَّة ب��َوح��دٍة ن��ك��ون وم��ت��ى
بُ��ط��وِن؟ وع��ب��َد أض��غ��اٍن ط��وَع ال س��يِّ��ًدا ُح��رٍّا ال��ع��ل��ُم ي��ك��ون وم��ت��ى
خ��ئ��وِن؟ وك��لِّ ُم��غ��ت��ِص��ٍب ك��لِّ ِم��ن ��ه ح��قُّ ج��ه��دي ل��م��ث��ِل يُ��ص��اُن وم��ت��ى
ال��ُه��وِن ِظ��الل ف��ي ل��ك��ْن ل��ن��ع��م��ُت ل��ن��ف��س��ِه ال��ه��واَن يَ��ْرض��ى َم��ْن ك��ن��ُت ل��و
ال��م��غ��ب��وِن! ب��ح��ظِّ��َي ال��ش��روَر ه��ذي ��ت��ي أُمَّ أُق��اس��ُم أن��ي إذْن ح��س��ب��ي

الشعب بأس

ح��ال��ٍة ك��لِّ ف��ي ال��بَ��أس ربُّ ��ْع��ُب ال��شَّ ه��و
ع��ظ��ي��ُم ال��ودي��َع ال��ش��ع��َب ح��ك��َم ول��و

خ��ص��ي��ُم��ُه ي��س��وَد أْن ُم��ح��اٌل ُم��ح��اٌل
وح��ك��ي��ُم ح��ازٌم َف��ذٌّ ه��و وإْن

جواسيس. عيون: 57
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ف��إن��ُه59 ال��زَّم��ان َم��رُّ س��يُ��ن��ص��ُف��ه58
ع��ل��ي��ُم ال��ح��ي��اِة ب��أه��واءِ خ��ب��ي��ٌر

ك��اف��ًال ل��ل��ن��ص��ِر ال��رَّأُْي ال��َع��ِت��يُّ ول��ي��س
خ��ص��ي��ُم ال��ع��ِت��يِّ ل��ل��رَّأِْي ال��ح��قُّ إذا

َم��َض��ْوا ك��م��ن و«ص��دق��ي»60 «م��ح��م��ود» راح ل��ق��د
ق��دي��ُم ال��س��خ��ي��ُف ف��ال��ظ��ل��ُم ال��ظ��ل��ِم، م��ع

وداع��ٍة رغ��م ال��ش��ع��ُب إالَّ ي��ب��ق ول��م
ع��دي��ُم األب��يُّ ال��ش��ع��ُب وم��ا وُع��ْدٍم،

م��ض��يَّ��ٍع ذك��اءٍ م��ن ك��م أس��ف��ى ف��وا
ي��ه��ي��ُم! ال��ض��الِل ف��ي ذك��يٍّ م��ن وك��م

الدخيل غدر

بك.) ذهني السالم عبد القايض وقفه الذي املرشف الوطني املوقف يف (قيلت

ب��ال��غ��ب��ِن ي��رض��ون ال��داِر أه��ُل ب��ات إذا تَ��ج��ن��ي أه��ل��ه��ا ع��ل��ى داٍر ع��ل��ى ع��ف��اءً
ي��ب��ن��ي؟ أو ي��ه��دُم ال��ش��ع��ب إب��اءُ ف��أي��ن واح��ٍد ح��م��يَّ��ُة ه��ذي وط��ن��ي! ب��ن��ي
«ذُه��ن��ي» وك��ل��ك��م��و «س��ْع��ٌد» وك��ل��ك��م��و إب��ائ��ك��م أو ُس��خ��ط��ك��م م��اض��ي أت��ن��س��ون
ت��ج��ن��ي م��ا ك��لِّ ف��ي ال��ظُّ��ل��م م��ث��اَل رآه��ا ع��ن��دم��ا «ال��ع��دال��ة» وج��ِه ف��ي ث��ار ل��ق��د
وال��َم��يْ��ِن ال��زُّور م��ن رقٍّ ف��ي ال��ش��ع��ب أذى وح��لَّ��ل��وا ��ا ِرقٍّ ل��ل��ف��رِد ح��رَّم��وا وق��د
وال��َه��ْوِن61 ال��ض��ي��م س��ال��َف إب��اءً أب��ي��تُ��ْم م��ث��ل��م��ا ��يْ��م ال��ضَّ ع��ل��ى ثُ��وروا وط��ن��ي! ب��ن��ي

الشعب. أي 58
الزمان. أي 59

باشا. صدقي وإسماعيل باشا، محمود محمد 60

االستسالم. الواو): وسكون الهاء (بفتح الهون 61
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ب��ع��ه��ديْ��ِن62 ال��دخ��ي��ل غ��ْدَر وأُن��س��ي��ت��م��و ج��ن��ْت ال��ت��ي ال��خ��الف ب��أن��واع ُش��ِغ��ْل��تُ��ْم
وال��دَّيْ��ِن ال��ح��ك��م م��ن نُ��ْرَه��ْق ل��م ول��واله أذًى وال خ��الًف��ا نَ��ع��رْف ل��م ف��ل��واله
ُم��ْف��تَ��نِّ آلخ��َر ِح��زٍب ِم��ْن ال��ك��ي��ِد ع��ن ك��ائ��ٌد ه��و ب��ال��ذي ُش��ِغ��ْل��تُ��ْم ق��د ول��و
ال��غ��ب��ن م��ن��زَل ال ال��ش��ْم��س م��ك��ان ونِ��ل��تُ��م ص��ف��وف��ك��م ب��ي��ن ��ْم��ُح ال��سَّ اإلخ��اءُ ل��س��اد

مكتبتي يف

مكتبته.) من املستعارة املؤلفات من الكثري بضياع الديوان صاحب (نكب

أص��دق��ائ��ي م��ن ال��ف��ق��ي��ِد بُ��ك��اءِ ف��ي ُع��ذٌْر ل��َي ك��م��ا ل��ك��م أص��دق��ائ��ي63
ال��رُّواءِ ذاَك بَ��ْع��ِد ِم��ْن خ��الءً رْت ص��ا َم��ج��اِل��ُس��ه��ا ه��ذه ه��ذه
رج��ائ��ي إال إيَّ��اِك اخ��ت��ي��اري َن ك��ا ف��م��ا ن��ف��س��ي ب��ع��ُض أن��ِت ُك��ت��ِب��ي
ال��وف��اءِ؟ رم��َز يُ��َع��دُّ وم��ث��ل��ي ال��ودِّ ف��ي ف��رَّْط��ُت ك��ي��ف ف��رَّْط��ُت؟ ك��ي��ف
ال��ع��زاءِ َم��ج��اِل ف��ي ��ب��َر وال��صَّ ـ��واَن ��ل��ـ ال��سُّ َع��ِدَم ال��ذي ك��ال��ث��اك��ِل أن��ا
ُزم��الءِ ع��ن ي��ن��وُب زم��ي��ٌل إالَّ غ��ي��ره ع��ن ي��ن��وُب ك��ت��اٌب م��ا
األس��م��اءِ تَ��ش��ابُ��ُه ت��م��اًم��ا ـ��ي��ه��ا يُ��ح��اك��ي��ـ ال ش��خ��ص��يَّ��ٌة ِس��ْف��ٍر ك��لُّ
األج��زاءِ ِم��َن ج��زءٌ م��ن��ه��ا ه��و ن��ف��س��ي ُص��ح��ب��ِة بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِس��ْف��ٍر ك��لُّ
ن��دائ��ي يُ��َل��بِّ��ي وم��ا ُش��ُع��وري ِض��ي يُ��ر تَ��وأٌم وم��ا ل��ه َس��ِم��يٌّ م��ا
ال��ج��ب��ن��اءِ ه��وى ع��ن غ��اَب وإْن ال��ح��رُّ ال��ش��اع��ُر ��ه يُ��ِح��سُّ َف��ق��دي إنَّ

∗∗∗
ال��ق��ض��اءِ ق��ب��َل ال��ُق��ض��اِة ُس��ك��وِت ف��ي الئ��م��ات��ي ُوج��وُه��ك��م أص��دق��ائ��ي
أع��دائ��ي ِم��ن ك��ال��ِغ��الِظ ِخ��ل��تُ��ك��م ح��ت��ى ت��أل��م��ُت ُزرت��ك��م ك��لَّ��م��ا
ح��ي��ائ��ي ع��ن��دي ال��ذن��وِب أج��لُّ ن ك��ا إذا َص��ْف��ٍح َوبَ��ْع��َض ُع��ذٍْر بَ��ْع��َض
األح��ي��اءِ! ف��ي ال��ح��ي��اءُ م��اَت ك��ي��ف ح��ي��ات��ي ُدروِس ِم��ن تَ��ع��لَّ��ْم��ُت ق��د

باشا. النحاس وعهد باشا سعد عهد 62

كتبه. إىل موجه الخطاب 63
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الزَّارعون

جولدسمث.) أوليفر األرلندي للشاعر املهجورة» «القرية قصيدة (من

��َق��اْم ل��ل��سَّ ف��ري��س��ًة َه��َوْت ألرٍض َويْ��ٌل
ال��ُح��َط��اْم ال��رج��اُل ح��ي��ث نَ��َم��ا ق��د ال��ِغ��نَ��ى ح��ي��ث
األع��ي��اْن يُ��ْم��َح��ُق أو يُ��ْزَدَه��ى ُربَّ��م��ا ي��ا
آْن ك��لَّ ك��خ��ل��ِق��ه��م َخ��ْل��ُق��ه��ْم64 ف��ن��ف��خ��ٌة
ال��ِج��َالْد ال��ب��الِد َف��ْخ��ُر ال��زَّارع��وْن ل��ك��نَّ��م��ا
َم��َع��اْد! ِم��ْن ل��ه��م ف��م��ا َم��رًَّة ُه��دُِّم��وا إْن

وأكتيون ديانا

تَُعدُّ كانت كما والقمر، والقنص الحرب إلهَة الرومانية األساطري يف معدودًة ديانا (كانت
ذلك يف سلفه بمحاربة إالَّ هذا منصبه ينال ال آبًقا عبًدا كاهنها وكان الوالدة. عىل مهيمنًة
عرش الثالث مساء يف عيدها يف د تُمجَّ ديانا وكانت لوجٍه. وجًها فرديًة محاربًة املنصب
حفالتهم، يف املشاعَل ُعبَّاُدها استعمل وإن متجلِّيًا الصيف بدُر يكون إذ أغسطس من
عرش الثالث — عيدها يف للعبيد يُْؤذَُن وكان لها. ويبتهلن بربكتها يَستعنَّ الحوامُل وكان

لكاِهنها. ورعايًة الحرِب يف منزلتها إىل إشارًة بالراحة — أغسطس من
رحلتها انتهاء بعد ديانا الرَّبة عادة من أنَّ يف ص فتتلخَّ وأكتيون ديانا قصة عن ا أمَّ
لصيد حوريَّاتها ُصحبة يف وتذهب وسهاَمها قوَسها تأخذ أن القمرية مركبتها يف الليلية
ديانا تعبت أن بعد الصيف أيام من يوٍم عرص يف وحدَث الغابة، يف اآلبدة الحيوانات
ما كثريًا التي الهادئة الجبلية الِربَِك إحدى إىل لجأن أن الصيد مطاردة من وصاحباتها
تلبيتها إال يستطعن فلم ، لهنَّ داعيًة ُج تتَموَّ ِبعُة الشَّ املياُه وكانت لالستنقاع. إليها اتَّجهن
وحدهنَّ يكنَّ لم حظهنَّ لسوء ولكن الحارة. أعضائهنَّ وغسل القصرية الصيد ثياب بنزع
يطارد كان الذي الصياد أكتيون بوجود قضت املصادفة إن إذ الجهة، تلك يف حينئٍذ

السلطان. صاحب من نفخة يريد 64
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الجبلية الربكة تلك إىل أيًضا هو فاتَّجه والتعب بالظمأ أحسَّ وقد الفجر، منذ الوعَل
جلجلَة سمَع أنَّه أكتيون إىل ُخيَِّل املألوفة البقعة تلك إىل يقرتب كان وبينما املشهورة.
جريات الشُّ بني ما بلطٍف ُمْفِسًحا شديٍد بحذٍر نحوها يتسلَّل فأخذ يٍة، فضِّ ضحكاٍت
قد ديانا كانت اللحظة تلك ويف وصواحبَها. ديانا مدهوًشا يرى به فإذا تعرتُضه، التي
نظرة أمام بها فإذا املرَهفُة، املدرَّبُة أذنُها سمعتْه الذي الحفيف سبب من َق لتتحقَّ التفتْت
عىل لها بََرشٍ لرؤية الحنُق أخرَسها وحينئٍذ الشاب! الصيَّاد ذلك من والدهشة اإلعجاب
ويُعلَن يذهَب أن يها تَحدِّ يف به ُمهيبًة أكتيون وجه يف املاء من بحفنٍة فألقت الصورة، هذه
تلمُس املتأللئة املاء قطراُت كادت وما … عريانًة! ديانا رأى قد أنه — استطاع إذا —
شخصه من يبق ولم أيٍِّل إىل استحال قد أنه يجد به فإذا أمَرها، ذ لينفِّ قفل حتى وجَهه
سمع والرعِب اليأِس وقفِة يف هو وبينما … التََّحوُّل! بهذا التَّعس شعوره سوى السابق
وإذا فريستها يقع به فإذا منها الخالَص وحاول رعٍب عىل رعبًا فازداد كالبه، أصوات

صاحبها.)65 صورة يف يَُعْد ولم أيٍل صورة إىل َل تحوَّ أن بعد عليه تقيض بها

��يْ��ـ ال��صَّ س��يِّ��َد ي��ا «ال��ج��م��اِل» ش��ه��ي��َد ي��ا
��َه��َداءِ! ال��شُّ ف��ي ال��ف��ري��َد س��ت��ح��ي��ا ـ��ِد

خ��ا ل��ك��نَّ��ه ت��راه، أن أبَ��ى م��ا
رائ��ي َع��ي��ِن ف��ي ال��ج��م��اِل ُق��ُص��وَر ف

غ��يْ��ـ ع��ل��ى «ال��ج��م��اِل» رؤي��ُة ُح��رَِّم��ْت
ال��ف��ن��ون ُدن��ي��ا أه��ِل ِم��ْن ذوي��ِه ـ��ِر

بَ��ْع��ـ تَ��ُع��ْد إْن ال��ت��ي ال��ض��ح��ي��َة ف��ذه��ب��َت
وال��ج��ن��وْن! ال��ورى ف��ت��ن��ِة ف��ف��ي ـ��ُد

∗∗∗
66 ��يِّ ال��ِف��ضِّ زورق��ه��ا ع��ن��د ال��ل��ي��َل ت��ن��ف��ق

ال��ج��م��ي��ل��ْه «دي��ان��ا» رح��ل��ٍة ف��ي

املؤلفات. من وأمثاله جوربر، تأليف ورومة» اليونان «أساطري كتاب انظر 65
القمر. 66
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ت��ولَّ��ْت67 ��ب��اُح ال��صَّ أت��ى م��ا ف��إذا
ظ��ل��ي��ل��ْه ب��اس��ق��اٍت ب��ي��ن َص��ي��َده��ا

ال��ل��وات��ي ال��غ��وان��ي أت��راِب��ه��ا ب��ي��ن
ال��ح��ي��اِة ش��روِر ِم��ن ال��ح��س��َن تَ��ح��رُس

س��اح��راٍت ب��ج��ذِب��ه��ا س��ائ��راٍت
واف��ت��ئ��اِت ال��ُم��نَ��ى ع��ل��ى تَ��َج��نٍّ ف��ي

َح��يٌّ ال��ط��ب��ي��ع��ِة ف��ي يَ��ن��ل��ه��نَّ ل��م
وخ��اط��ْر ط��ي��ٍف ك��لَّ وج��ان��ب��َن ب��ل

وال��ظِّ��لِّ ال��ن��ور ف��ي ي��ن��ب��ثُّ ط��يْ��ٍف غ��ي��َر
وش��اع��ْر َف��نٍّ ُروِح م��ن ع��ج��ي��ٍب

َص��يْ��ٍد ب��ع��د م��رًَّة وت��ولَّ��يْ��َن
ال��ج��ب��ل��يَّ��ْه ال��ج��داول إح��دى ن��ح��و

خ��وٍف غ��ي��ِر ف��ي ال��ثِّ��ي��اَب ف��ن��زْع��َن
ال��ح��ف��يَّ��ْه ب��ال��م��ي��اِه يَ��ت��ب��رَّْدَن

ن��ا وق��د ه��دوءٍ ف��ي َوتَ��م��تَّ��ْع��ن
ق��ب��َال م��ن��ه��نَّ ال��ط��راِد ع��ن��اءُ ل

َج��َم��ع��تْ��ُه��نَّ ق��د ال��ت��ي ال��ِب��رك��ُة ف��إذا
تَ��ج��لَّ��ى ُف��تُ��وٍن ع��ل��ى ُف��تُ��وٌن

ال��ل��ح��ـ ه��ذه ف��ي األق��داَر أنَّ غ��ي��ر
ال��ح��ب��ي��ْب ه��ُدوءَه��نَّ خ��ان��ْت ـ��ظ��ِة

إل��ي��ه��نَّ «أك��ت��ي��وُن» س��ار ف��ل��ق��د
ب��ال��رق��ي��ْب ع��ن��ده��ا ك��ان وم��ا

ال��طَّ��ا وال��ظ��م��أ ال��م��ي��اِه ن��ح��و س��اَر
��ري��ْد ك��ال��شَّ يَ��س��وُق��ُه ُم��ِل��حٌّ ِغ��ي

لزمت. تولت: 67
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ك��ا وم��ا ال��وح��ي��َد ن��ف��َس��ه ح��اس��بً��ا
ال��وح��ي��ْد ال��ش��ري��ُد ل��ي��تَ��ه وي��ا ن،

ض��ح��ك��اٌت ��َدى ل��ل��صَّ راَن ع��ن��ده��ا
ال��ب��ي��اِن َش��تَّ��ى األَْض��َواءِ ك��أغ��ان��ي

ال��ص��ا ح��ذَِر ع��ل��ى ش��ط��َره��ا ف��م��ض��ى
واتِّ��زاِن ��ٍة ِخ��فَّ ف��رِط ف��ي ئ��ِد

ال��ي��ا ال��ش��ج��ِر ذل��ك ب��ي��ن ُم��ْف��ِس��ًح��ا
ال��ح��ف��ي��ْف م��ن��ه ف��ث��اَر ن��ه��ًج��ا ف��ِع

َس��ْم��ـ ُم��ْس��تَ��ْرِع��يً��ا ب��ال��ح��ف��ي��ِف ف��إذا
َع��ُص��وْف ري��ٍح ك��وق��ِع «دي��ان��ا» ـ��َع

��ْو ال��صَّ ��َم ج��سَّ وق��د أذنُ��ه��ا، َم��َرنَ��ْت
ال��دَّخ��ي��ْل ال��غ��ري��ِب م��ن ن��ف��وٌر َت

ن��َش��َدتْ��ه��ا ال��ت��ي ال��راح��َة أف��س��َد
ال��ب��ل��ي��ْل ال��ع��زي��َز ج��س��َم��ه��ا ورأَى

إن��س��ا ذل��ك ي��ن��اَل أن ف��أب��ْت
األل��وه��ْه ب��روِح ي��ك��ن ل��م إذا ٌن

ال��ِف��جِّ ال��ص��ائ��ِد ذل��ك ِم��ن ه��ذا أي��ن
ن��زي��ه��ْه؟ أم��اٍن ذا ك��ان ول��و

ال��ِف��تْ��ـ ال��ل��ح��ظ��ِة ه��ذِه ف��ي أده��ش��تْ��ه
ال��ع��ج��ي��ِب ال��ع��ج��ي��ِب ب��ال��م��ش��ه��ِد ـ��ن��ُة

ِري��ـ وق��د «دي��ان��ا» أُغ��ِض��بَ��ْت ب��ي��ن��م��ا
ل��ل��م��س��ت��ري��ِب ال��ص��اح��ب��اِت م��ع ـ��َع��ْت

ال��م��ا ِم��َن راح��ت��يْ��ه��ا ِم��ْلءَ ف��َرَم��ْت
َوت��ح��دِّي: ب��ل��ع��ن��ٍة ع��ل��ي��ه ءِ

ع��ن��ي»! ال��ن��اَس وأخ��ب��ِر — اس��ط��ْع��َت إِن — «ِس��ْر
َص��يْ��ِد! م��م��س��وُخ «أك��ت��ي��وُن» ف��إذا

ل��َف��َظ��تْ��ُه ال��ذي ك��األيِّ��ِل ح��اَل
وال��ع��ذاْب ل��ألَس��ى ال��ك��وِن رح��م��ُة
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ال��رَّْو ف��ي وه��و ِك��البُ��ه وأت��تْ��ُه
ل��ل��ك��الْب! غ��ن��ي��م��ًة ف��أم��س��ى ِع

∗∗∗
��يْ��ـ ال��صَّ س��يِّ��َد ي��ا «ال��ج��م��اِل» ش��ه��ي��َد ي��ا

��َه��َداءِ! ال��شُّ ف��ي ال��ف��ري��َد س��ت��ح��ي��ا ـ��ِد
خ��ا ل��ك��نَّ��ه ت��راه، أن أبَ��ى م��ا

رائ��ي َع��ي��ِن ف��ي ال��ج��م��اِل ُق��ُص��وَر َف
غ��يْ��ـ ع��ل��ى «ال��ج��م��اِل» رؤي��ُة ُح��رَِّم��ْت

ال��ف��ن��ون ُدن��ي��ا أه��ِل ِم��ْن ذوي��ِه ـ��ِر
بَ��ْع��ـ تَ��ُع��ْد إْن ال��ت��ي ال��ض��ح��ي��َة ف��ذه��ب��َت

وال��ج��ن��وْن! ال��ورى ف��ت��ن��ِة ف��ف��ي ـ��ُد

النجوم شعر

ال��ُف��ه��وْم ب��ه تَ��نُ��وءُ ِش��ع��ٌر وال��ن��ج��وْم ال��ك��واك��ِب ِش��ْع��ُر
��دي��ْم ال��سَّ إل��ى ��دي��ِم ال��سَّ م��َن َن ال��ق��رو ص��ح��ائ��َف��ه��ا ج��ع��ل��ْت
ال��ق��دي��ْم األزِل ب��راح��ِة ءِ ال��ف��ض��ا ه��ذا ع��ل��ى نُ��ِش��َرْت
ال��ب��ه��ي��ْم ال��ل��ي��َل يَ��ثْ��ُق��ُب ��ِة األش��عَّ ِم��َن ال��ن��ظ��ي��ُم ف��إذا
وال��ن��ج��وْم ال��ك��واك��ِب م��ن ـ��َد ال��ف��ري��ـ ال��وْح��َي ويُ��س��طِّ��ُر
��ل��ي��ْم ال��سَّ وَم��غ��زاه��ا ـ��ن��اه��ا َم��ع��ـ ال��م��وش��وُر ��ُر ويُ��ف��سِّ
ال��ح��م��ي��ْم ��ع��ر ال��شِّ ع��ل��ى وق��ًف��ا ت��زْل ل��م خ��واط��َر إالَّ
أل��ي��ْم َش��َج��ٌن وك��لُّ��ه��ا َف، ال��ط��ي��و نَ��وازُع��ه��ا َم��ألَْت
ال��ن��ع��ي��ْم ُخ��َط��ى ال��ب��اك��ي��اُت ِة ال��ح��ي��ا ُم��نَ��ى ال��راث��ي��اُت
ال��وخ��ي��ْم َم��ص��رُع��ه��ا ف��ك��ان ِم ال��ن��ج��و ف��ت��َح ح��اول��ْت68 ك��م

الحياة. أي 68
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ُم��ق��ي��ْم ��اذٌ أخَّ وال��م��وُت َم��ن��اح��ٌة ال��ف��ض��اءِ ف��ي ك��م
رح��ي��ْم ب��ال وال��ن��ج��وِم ك��ِب ك��ال��ك��وا ��ِة األش��عَّ َق��تْ��َل��ى
ال��ي��ت��ي��ْم ق��ل��ِق ف��ي وه��و ط��ُف ال��ع��وا تَ��م��ل��ُؤُه وال��ك��وُن
ال��ع��ل��ي��ْم تَ��ألُّ��ق��ه��ا ف��ي ـ��ِة ��ـ األش��عَّ ن��ب��َض ��ه��ا ف��أح��سُّ
ال��رءوْم ال��دُّن��ي��ا ب��م��ش��اع��ِر ��ه��ا وأش��مُّ ��ه��ا وأج��سُّ
األث��ي��ْم ال��دَّه��ِر وط��ع��ن��َة ِن ال��زَّم��ا ُج��ْرَح ب��ه��ا ف��أرى
ال��ح��ك��ي��ْم ال��ربِّ ل��ج��الل��ِة ب��ي��ن��ه��ا ال��ض��ح��اي��ا وأرى
ال��رَّم��ي��ْم ب��ه��ا ال��رَّم��ي��ُم ف��م��ا ال��ح��ي��اَة ال��م��وَت ال��ج��اع��ِل
ال��ح��ل��ي��ْم69 وال��ُخ��لُ��ِق ال��ب��رِّ َع اتِّ��س��ا يَ��تَّ��س��ُع وال��ك��وُن
ال��ق��وي��ْم ال��م��ج��ُد وح��ظُّ��ه ـ��ُم ال��ق��وي��ـ ال��رُّش��ُد وس��ب��ي��لُ��ه

والسمكة الفرد

ال��ت��ش��ب��ي��ه��ا ل��م��ث��ل��َك أبَ��يْ��ُت ف��ض��ًال، َربُّ��ُه ه��و َم��ْن ب��ال��ق��رِد أَُم��َش��بِّ��ًه��ا
ش��ب��ي��ه��ا! ال��خ��ئ��وُن ل��ه ي��ك��وَن أن ع��ن ووف��اُؤُه ِم��ث��ال��ُه َج��لَّ ف��ال��ق��رُد
وح��ي��اُة َم��ب��اءٌَة ال��م��ح��ي��ِط ق��اُع ل��ه��ا أس��م��اٍك70 م��ث��ُل أن��َك أع��ل��م��َت
م��م��اُت؟! ��ُم��وِّ ال��سُّ وغ��اي��اِت َع��يْ��ٌش، ه��وانَ��ه��ا ك��أنَّ م��ات��ْت َس��َم��ْت ف��إذا

الكوني. التمدد ظاهرة إىل إشارة 69
إذا اآلدميني بعض حال وكذلك أعىل، إىل االنتقال ويقتلها املحيط قاع يف الثديية األسماك بعض تعيش 70

املجتمع. يف التسامي عىل املصلحون املحسنون فهم علو
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الفاجر تكريم

زع��ي��ُم» ال��ك��ري��ِم ل��ل��ع��ل��ِم ف��ذل��ك ك��رِّم��وا! ال��ع��ل��م، «ك��رِّم��وا ُم��ن��اٍد: ون��اَدى
ن��ظ��ي��ُم71 ال��ف��ج��وِر ف��ي م��ن��ه وح��س��بُ��َك ف��اج��ٍر أيَّ ف��اج��ًرا إالَّ ك��ان م��ا
ل��ئ��ي��ُم ي��ق��وُل م��ا ل��ئ��ي��ٍم ووص��ُف ن��ف��س��ِه ل��ؤَم واص��ًف��ا ف��ي��ه ج��اءَ ل��ق��د
وي��روُم ي��رى ف��ي��م��ا ل��م��رآت��ِه ُم��ع��ج��ٍز ت��ل��ق��اءَ ال��ت��ص��وي��ِر ع��ن َع��ج��زن��ا
ك��ري��ُم ي��زدري��ِه ب��ع��ه��ٍد ف��إنَّ��ا ��ٍة وِخ��سَّ ب��ط��ع��ٍن ��ب��ن��ا ورحَّ َع��ج��زن��ا
أث��ي��ُم ال��ب��ريءَ ال��ُح��رَّ يَ��خ��دُع وك��م م��دي��ح��ِه ف��ي ُخ��وِدع��وا َم��ْن وأض��ح��َك��ن��ا
وبَ��ه��ي��ُم ع��اق��ٌل ف��ي��ه تَ��ش��اب��ه اْل��تَ��ق��ى إذا ه��ذا م��ث��َل ج��م��ًع��ا أَر ول��م
س��ق��ي��ُم ل��ل��ه��ازل��ي��َن وأغ��ل��بُ��ه��ا م��ه��ازٍل ُف��ن��وَن ال��دُّن��ي��ا َج��رِت ك��ذا
غ��ري��ُم ف��ه��و ال��ن��اَس والَق��ى غ��ن��يٍّ��ا ن��ف��س��ِه َح��بْ��ُس ُوْس��ِع��ِه ف��ي ام��رٍئ وك��لُّ

طرطوف

الدجالني.) نقيب إىل (مهداة

ج��داْل ب��ال ال��ع��ب��ق��ريَّ ـ��ر» «م��ص��ـ ��اَل دجَّ ي��ا «ط��رط��وُف»
��الْل؟ ال��ضَّ ف��ي��َك ًرا ُم��َص��وِّ ال��ع��ظ��ي��ِم ب��ُم��ل��ي��ي��َر ل��ي َم��ْن
��ت��اْر ال��سِّ األدُب ف��ع��ن��دَك ال��ب��ريءَ ال��دي��َن تَ��رح��ِم إْن
��ع��اْر ال��شِّ األدِب وت��اخ��ذَ ال��ص��ح��ي��ِح األدِب ف��اق��َد ي��ا
ال��رِّج��اْل أع��الَم خ��ادع��َت ك��م��ا زم��نً��ا خ��اَدع��تَ��ن��ا
ال��م��ح��اْل أق��ص��ى إل��ى َخ��تْ��ٍل ف��ي ال��ش��ي��ط��اُن ف��ك��أن��ك
��ف��ي��ْه وال��سَّ ��ُل ال��م��غ��فَّ ذاَك وك��لُّ��ن��ا ن��ل��وُم ذا َم��ْن
ال��نَّ��زي��ْه؟! ال��ب��ط��ِل ص��ورَة ـ��َك م��ث��الُ��ـ أْض��َح��ى م��ا ب��ع��د ِم��ْن

املرآة». يف «الفاجر الشاملة بمنظومته نفسه الفاجر وصف 71
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ال��ك��ري��ْم ��ِب��ِم ال��شَّ ون��ي��ل��ه��ا «م��ص��ر» أرِض م��ح��بَّ��ُة ل��وال
ال��ن��ع��ي��ْم ن��ه��اي��اِت ِم��ْن ـ��دَة ال��ب��ع��ي��ـ ِه��ج��رتِ��ي ل��ع��َدْدُت
األدْب ِم��َن ال��ن��اه��ل��ي��ن ُدن��ي��ا «ط��رط��وُف» ي��ا أف��س��دَت
َش��ِرْب! ل��م��ن ال��َم��ِع��ي��ِن ه��ذا ف��ي ��مَّ ال��سُّ ك��أنَّ ح��ت��ى

الحزين الطريق يف

القديمة.) املطرية قرية يجتاز وهو الديوان صاحب (نظمها

��ي وِح��سِّ ب��روح��ي ب��ي��ن��ه وِس��ْر ِس ال��َغ��ْر ع��ل��ى ْج ع��رِّ ال��ح��زي��َن! ط��ري��ق��ي ي��ا
ي��أس��ي ك��لَّ وه��ب��تُ��ه وج��وٍد ِم��ن وُخ��ذْن��ي ب��ي ِس��ْر ال��ح��ق��وِل ص��م��ي��م ف��ي
ون��ف��س��ي ق��ل��ب��ي ال��غ��راِس ِريِّ ق��ب��َل ف��ت��رِوي ت��ج��ري ال��م��ي��اِه ج��واِر ف��ي
َه��ْم��ِس��ي م��ث��َل ب��ه��م��س��ِه ويُ��ْف��ِض��ي ـ��ق��ي َخ��ْف��ـ ِم��ن يَ��خ��ف��ُق ال��ن��ب��اِت ج��واِر ف��ي
��ي ك��َج��سِّ ح��ري��ًص��ا ال��ث��رى َج��سَّ ـ��ي��ض72 األب��ـ ط��ي��ره��ا ِم��ْن األن��ي��ِس ج��واِر ف��ي
ل��م��ِس ش��ب��ِه ف��ي وال��نُّ��وُر ب��رف��ٍق ءُ ال��م��ا ي��ل��م��ُس��ه��ا األع��ش��اب ج��واِر ف��ي
��ي ال��ُم��تَ��َح��سِّ ال��م��دلَّ��ِه ب��ش��وِق ـ��ُل ال��نَّ��ْح��ـ َق��بَّ��َل��ُه ال��نُّ��وَّاِر ج��واِر ف��ي
َوغ��ْرِس! ب��غ��رٍس أي��ن��ع��ْت73 وق��د ِض األَْر ُخ��ْض��َرِة ف��ي األح��الِم ج��واِر ف��ي

∗∗∗
ب��أنْ��س��ي! م��ث��ل��ي ف��ل��ي��س ل��م��ث��ل��ي، ِس ال��ن��ا ع��اَل��ُم م��ا ال��ح��زي��َن! ط��ري��ق��ي ي��ا
وِرْج��ِس ف��س��اٍد ع��ل��ى ُوج��وًدا بَ��ى ْ يَ��أ ال��ذي ال��وج��وِد م��ن ب��ع��ٌض أن��ا
وأُن��س��ي ِك��ي��ان��ي َخ��م��رِه ِم��ْن ح��ِر، ال��س��ا ُط��ه��رِه ِم��ْن ال��ض��ي��اءِ، أغ��ان��ي ِم��ْن
ك��أس��ي ال��م��ش��ع��ش��ِع ُروح��ه��ا وِم��ْن م��ي أح��ال واألرِض ��م��اءِ ال��سَّ ن��ج��وِم ِم��ْن
وأْم��س��ي ال��ب��ع��ي��ِد ُم��ق��ِب��ل��ي وِم��ن ـ��رى ال��ك��ب��ـ نَ��ش��وت��ي خ��ف��يَّ��ٍة َم��ع��اٍن م��ْن

قردان. أبي إىل يشري 72
األحالم. أي 73
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وِح��سِّ س��م��ٍع دوَن ال��ج��وِّ ف��ي ـ��َه��ُل تُ��نْ��ـ ال��ت��ي ك��األغ��ان��ي ال��ص��م��َت أس��م��ُع
ِج��نْ��ِس ك��لِّ م��ن ال��ن��ف��وس َخ��ل��ج��اِت ُق��ُروٍن ِم��ْن َح��َوى ك��م��ا ح��واه��ا74 ق��د
وُق��دس��ي م��س��ت��ع��زٍّ ك��لِّ س��وى َض��ى أَْر ال ث��م ب��نَ��ْش��َق��ٍة أَق��ت��ن��ي��ه��ا
ويُ��ْم��ِس��ي يُ��ْض��ِح��ي األث��ي��ِر ج��م��اِل ف��ي ال��م��ت��ن��اه��ي األل��وه��ِة ج��م��اِل م��ْن

∗∗∗
ل��ت��ْع��ِس ره��ٌن ال��غ��ري��ُب وال��غ��ري��ُب غ��ري��ٌب إن��ي ال��ح��زي��َن! ط��ري��ق��ي ي��ا
ِج��نْ��س��ي أب��ن��اءُ أب��اُه م��ا إذا س��ي إح��س��ا ثَ��مَّ ال��ث��رى َر ق��دَّ ربَّ��م��ا
��ي ال��م��ؤسِّ ال��ش��ف��ي��ِق ال��نَّ��َدى ك��رف��ي��ِف ع��ل��ي��ه ��ْت رفَّ ال��ذك��ري��اُت ربَّ��م��ا
وَرْم��ِس ل��رْم��ٍس نُ��ق��ل��ت��ي وِم��ْن أش��ب��اٍح ب��ي��ن تَ��ع��ث��ري ِم��ْن ��ن��ي ن��جِّ
وِط��ْرس��ي وِش��ع��ري لُ��بِّ��ي ف��ف��ي��ه��ا َي ن��ج��وا ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي إنَّ ��ن��ي! ن��جِّ
ولُ��بْ��ِس َخ��ف��اءٍ ف��ي ك��ان م��ا ل��ُق ال��خ��ا يُ��س��ِم��ُع��ُه ال��ف��نَّ��اُن ِح��م��اه��ا ف��ي
وش��م��ِس ن��ج��ٍم ك��لِّ ِم��ن ُف��تُ��ونً��ا ال��ُح��بُّ ل��ل��ش��اع��ِر ي��ع��ي��ُش ِح��م��اه��ا ف��ي
ش��م��ِس» «ع��بَّ��اِد زم��ي��ُل وق��ل��ب��ي ن��ي وج��دا وال��ع��ش��ُب أن��اُم ِح��م��اه��ا ف��ي
رأس��ي ��ُد أوسِّ ن��ش��وٍة وف��ي ـ��ٍو، َزْه��ـ ف��ي ال��ج��ن��ادَب ح��ت��ى وأن��اج��ي
َح��بْ��ِس رْه��َن ع��زي��زًة ق��رونً��ا ـ��ري غ��ي��ـ ع��ن ��ب يُ��ح��جِّ ال��ذي وال��رغ��اَم
ُع��ْرِس ص��ف��ِو ف��ي ت��خ��ت��ال ب��دن��ي��ا ن ف��رح��ا ك��س��ك��رِة ع��ن��ده��ا َرق��دت��ي
وِج��بْ��ِس! ج��اٍن ب��ك��لِّ ق��ري��ٌر ِر ال��َغ��ْد ف��ي ��ُل ال��م��ؤصَّ ال��ع��ال��ُم ب��ي��ن��م��ا

الزعماء

إح��س��ان��ك��ْم ِم��ن ال��غ��اي��اِت س��وى م��ن��ه��ا أب��ت��غ��ي ال ال��ت��ي ل��ق��س��وت��َي َع��ف��ًوا
إي��م��ان��ك��ْم َم��َدى َق��ْدًرا ويَ��زي��ُده��ا ال��ُع��َل��ى ف��ي ال��م��ك��ان��ُة ل��ه��ا ال��رج��اِل ِذَم��ُم
زم��ان��ك��ْم س��خ��ري��اُت ال��م��واه��ُب ح��ك��ِت م��ا ف��ج��م��ي��ُع تَ��ُس��ْد ل��م األم��ان��ة وإذا

الجو. أي 74
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أوط��ان��ك��ْم ف��ي ب��ال��ح��ظ ل��ه ح��ظٌّ يَ��ق��ت��ِرْن ل��م ُم��َس��وٍَّد ك��لَّ أغ��ف��ل��ُت
ش��ان��ك��ْم ع��ن ش��انَ��ه َم��يَّ��َز ل��ل��ش��ع��ِب ت��ق��دي��ُس��ُه ل��م��ن إك��ب��اري وج��ع��ل��ُت

مرصاملنتجة

االقتصادية.) بالنهضة عنايته ملناسبة باشا النحاس دولة إىل (أهديت

ث��ن��اءِ أح��بَّ وُك��ْن ال��ثَّ��ن��اءَ ف��اْه��ِد ُم��رائ��ي غ��ي��َر اإلِن��ص��اُف ل��َك ِش��ع��ري!
ون��داءِ َم��ك��ان��ٍة ق��ب��َل ب��ال��ُخ��ل��ِق ��ٍة أمَّ م��م��ثِّ��ِل إل��ى ال��ث��ن��اءَ أَْه��ِد
��اءِ ال��وضَّ ب��ُخ��ْل��ِق��ِه يُ��ع��اَب ح��ت��ى ك��لَّ��ه��ا ال��ن��زاه��َة ن��زاه��تُ��ُه ب��ل��َغ��ْت
ل��ده��اءِ ي��ك��ْن ول��م ال��دَّه��اءُ، إالَّ ل��َه��ا م��ا ��ي��اس��ُة ال��سِّ ح��ي��ن وِب��ح��ْل��ِم��ِه
واألع��داءِ ��ْح��ِب ال��صَّ ف��ي ال��ورى ب��ي��ن إخ��الِص��ِه ِم��ْن ال��م��ع��ت��زُّ «ال��م��ص��ط��ف��ى»
ال��ل��ؤم��اءِ وَم��نْ��َه��ُج ال��دُّه��اِة ُخ��لُ��ُق ل��م��ث��ل��ِه ي��ك��وَن أْن نُ��ح��اوُل َع��بَ��ثً��ا
وال��زُّع��م��اءِ ل��ل��ش��ع��ِب ق��دوٌة ه��ي ق��دس��يَّ��ٍة ط��ه��ارٍة رم��ُز وك��ف��اُه
األَه��واءِ ال��م��ت��ذب��ذِب ب��ذك��اِئ��ِه م��ت��ع��ث��ٍر َغ��يْ��َرُه زع��ي��ٍم ِم��ْن ك��م
ب��وف��اءِ تَ��ك��ت��رْث ب��ي��ئ��ٍةل��م ف��ي ووف��اؤه ِص��ْدُق��ُه ف��خ��ًرا وك��ف��اُه
��ْوداءِ ال��سَّ ال��م��ح��ن��ِة ف��ي َوتَ��ط��لُّ��ٍع م��ح��ب��ٍة رم��َز ال��لَّ��ْوُم ك��ان ِل��ي��َم إْن

∗∗∗
واإلن��ش��اءِ ال��تَّ��ش��ج��ي��ِع ذل��ك ف��ي ِن��داُؤُه يُ��َردُّ ال َم��ْن ي��ا أح��س��ن��َت
األَن��ب��اءِ وَم��ك��ارُم وت��راثُ��ه��ا ون��ت��اُج��ه��ا أه��لُ��ه��ا إالَّ «م��ص��ُر» ه��ل
ب��ن��اءِ أج��لَّ آلِت��ي��ه��ا تَ��رف��ْع ��ًق��ا م��وفَّ ب��ال��ف��ع��اِل ال��ع��ظ��ائ��َم ف��اب��ِن
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العروبة شيخ رثاء

وفاته). يوم (نرشت باشا زكي أحمد

��ن��اَع��ا ال��صِّ وال��ف��نَّ ال��ن��ب��َل خ��ط��ْف��َت ق��د ِخ��داَع��ا ُه��نَّ��ا ل��ق��د ال��م��وُت أي��ه��ا
ال��وداع��ا؟! َح��رَّْم��َت ك��ي��ف … ل��وداٍع م��وق��ًف��ا ح��ت��ى م��ن��ه َم��ل��ك��ن��ا م��ا

∗∗∗
واب��ت��داَع��ا ج��م��اًال ال��ن��اُس اْرتَ��ض��ى م��ا ل��ه يَ��ْرَض��ى ال ال��ج��ام��ِع75 ب��ان��َي
وُش��ع��اع��ا س��الًم��ا ال��ن��اَس غ��م��َرا اج��ت��م��ع��ا ح��ي��ث َم��ج��دان أن��ت��م��ا
ِس��راع��ا76 َق��بْ��ُل ِم��ن ال��ن��اُس ي��ن��ل��ه��ا ل��م ت��رق��ُده��ا ال��ت��ي ال��خ��ل��ِد رق��دُة
وان��دف��اع��ا ف��ت��ًح��ا ال��ج��بَّ��ار خ��ط��وُة ل��ك��ن��ه��ا خ��ط��وٍة ف��ي ِن��ْل��تَ��ه��ا
تَ��داَع��ى م��ا وم��ج��ٍد ح��يٍّ أدٍب وِم��ْن ع��ل��ٍم ِم��ْن األج��ي��اُل خ��ل��ف��ه��ا
َس��م��اع��ا ك��ان��ت وق��د ف��رأي��ن��اه��ا ِع��زِّه��ا ح��ام��ي ك��ن��َت ذك��ري��اٌت
وتُ��راَع��ى؟77 َف��يُ��رَع��ى ال��ج��مِّ ُح��بِّ��ن��ا ف��ي ذك��راك س��وى ال��ي��وَم ل��ه��ا َم��ْن
واتِّ��ب��اع��ا ع��ل��ًم��ا ال��ح��قِّ ب��ال��ص��ري��ح دائ��ًم��ا ف��تُ��ف��ت��ي تُ��ْس��تَ��ْف��تَ��ى ك��ن��َت
اتِّ��س��اع��ا ال��دن��ي��ا يَ��غ��م��ُر ح��دي��ٍث ِم��ن ب��ه تُ��ْف��ِض��ي ل��م��ا ال��دن��ي��ا تُ��ن��ص��ت
ال��ت��ي��اع��ا ال��دُّن��ي��ا م��ع ن��ح��ي��اه��ا س��وف روع��ًة ول��ك��ْن اآلَن ِري��ع��ِت
ان��ص��داع��ا واق��ي��ِه ك��ن��َت وت��راٌث أيِّ��ٌد ل��س��اٌن ال��ُع��ْرُب إن��م��ا
ض��اع��ا ال��ِب��رُّ م��ا إذا ال��ِب��رَّ تُ��ن��ق��ذُ ح��ازٍب أم��ٍر ك��لِّ ف��ي ش��ي��ُخ��ه��م
ِص��راع��ا ال��ج��ه��ل م��ع ي��ف��ن��ون ح��ي��ن ُروَّادِه��ْم ف��ي ال��ن��اَس أق��لَّ م��ا

∗∗∗
ال��م��ض��اع��ا ال��ع��ل��َم أف��ي أن وف��ائ��ي ف��ي ل��ي ل��ي��ت وص��دي��ق��ي! َس��م��يِّ��ي ي��ا
ُم��ش��اع��ا ج��وَّابً��ا ال��ش��م��س ك��ش��ع��اع ُق��درًة وف��ائ��ي ق��دَر ل��ي ل��ي��ت

وإنشائه. زخرفته يف يتفنن وكان فيه، ودفن الفقيد بناه الذي الفني الجامع إىل إشارة 75
واحٍد. يوم غري يمهله لم الذي مرضه أثر عىل الرسيعة وفاته إىل إشارة 76

الذكريات. أي وتراعى: 77
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وال��ي��راع��ا ُح��زن��ي أُرض��َي أن ق��ب��ل راث��يً��ا ال��م��ع��ال��ي أُرِض��ي ع��لَّ��ن��ي
ال��دَّم��اع��ا ت��م��ح��و ك��م��ا ال��ده��َر تُ��ف��ح��ُم ال��ت��ي ال��ح��س��ن��ى آث��اُرك إن��م��ا

والوطن الشعر

ال��غ��ب��ي��ِن ل��ل��وط��ِن ��ع��ِر ال��شِّ ع��زي��َز دَع��ْوُه ب��م��ا ال��ن��اظ��م��ون تَ��ن��اَدى
ال��م��ه��ي��ِن ل��ل��غ��رِض ال��ش��ع��ِر ووأَد س��ق��ي��ٍم ت��ل��ف��ي��ٍق غ��ي��َر يَ��ُك ول��م
َم��بْ��َدا ل��ألح��زاِب ال��ش��ع��ِر ن��ف��اَق واس��ت��ح��لَّ��ْت ال��س��ي��اس��ُة ط��َغ��ِت إذا
َم��ْج��َدا ال��ذلُّ ي��ك��ون ل��ن إذْ ب��ِه، اف��ت��ت��اٌن ك��ان وال ك��نَّ��ا ف��ال
ال��زَّع��ي��م��ا ال��ُح��رَّ يَ��ن��ص��ُح زع��ي��ٍم أب��يٍّ ق��ل��ٍب ب��ال ِش��ع��ٌر وه��ل
خ��ص��ي��م��ا؟ أو ص��دي��ًق��ا يَ��ْخ��َش��ى وال ع��زي��ًزا م��وف��وًرا ال��ح��قَّ ي��ق��ول
ُح��بِّ��ي ل��م��ح��ِض أُِس��ئْ��ُت وإْن ب��م��ص��ر، ُح��بٍّ��ا أح��ب��ب��ُت، َم��ْن ع��نَّ��ف��ُت ل��ك��م
ق��ل��ب��ي ول��ع��ه��ِد ال��ورى، َض��لَّ وإْن ش��ع��ب��ي ل��خ��ي��ِر ال��وف��يُّ أن��ا ف��ع��ش��ُت

الباذنجان! عام

األليمة.) الريف مشاهد (من

ال��ذُّلِّ؟! ف��ي ال��ع��يْ��ش ه��ذا َح��ظُّ م��ا … ل��ل��ع��يْ��ِش ج��َزًع��ا ب��اذن��ج��انَ��ه��ا ��ُف تُ��َج��فِّ َم��ْن ي��ا
ظ��لِّ ِم��ن ط��اَل م��ا م��ْح��روم��ٍة وِج��دَّ ُم��ج��دب��ٍة ِج��دَّ م��ص��ر ب��ن��َت ي��ا أْص��ب��ْح��ِت
م��ع��ت��لِّ ت��ط��ب��ي��ِب ف��ي يُ��ن��َف��ُق ول��ي��س م��ض��ط��َه��ٍد إي��ذاءِ ف��ي يُ��ن��َف��ُق وال��م��اُل
ِح��ْم��ِل ِم��ْن ق��اَس��يْ��ِت ال��ذي ��ل��وِك وح��مَّ ي��دنِّ��ُس��ه��م م��ا ف��ي رج��االتُ��ن��ا َه��َوى
ذُلِّ م��ن ف��ات��تْ��ُه م��ا ال��ب��ؤِس ف��ي ع��ان��يْ��ِت وُربَّ��تَ��م��ا تُ��ْرَع��ى، س��ائ��م��ًة وِص��ْرِت
ب��ال��نَّ��بْ��ِل78 وال��ح��ظُّ ُرِش��َق��ْت ك��أن��م��ا م��م��زَّق��ٌة أس��م��اٌل ك��س��اُؤِك ه��ذا

نبلة. واحدتها السهام، النبل: 78
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ك��ال��لَّ��يْ��ِل؟ ال��نُّ��وُر وه��ذا ال��ح��ي��اُة وم��ا َع��َم��ٍه ف��ي ال��ل��ي��ِل م��ث��ُل نَ��ه��اُرِك وذا
! وال��َخ��لِّ ��اب ب��ال��صَّ ُغ��ذِّيَ��ْت ك��أن��م��ا ه��ي��ك��لُ��ه��ا ال��م��ه��دوُم أس��رتُ��ِك وت��ل��ك
ال��ك��ل��ي؟ إره��اق��ِك ف��ي ال��ي��وَم ج��ه��وَدِك َم��َدح��وا األُل��ى ِم��ص��َر ب��ن��و أي��ن ف��أي��ن
! ال��ذُّلِّ َم��َدى ف��ي وض��اع��وا ف��ض��يَّ��ع��وه َم��س��غ��ب��ًة ِح ال��ف��الَّ ِغ��نَ��ى وَخ��لُّ��وا ن��ام��وا

والجند القوَّاُد

ن��ي��اْم! ال��ذُّلِّ ع��ل��ى ن��ح��ن ب��ي��ن��م��ا ل��وَم��ا ال��ق��وَّاَد نُ��ش��ب��ُع ك��م ��ت��ي! أمَّ
ذاْم! دوَن أب��ري��اءٌ وك��أنَّ��ا ��ا ذمَّ ن��رس��ُل ك��م ال��م��ذن��ُب! ك��لُّ��ن��ا
َل��ْوِم��ه��ْم ف��ي تُ��س��رف��وا ال إن��م��ا أص��ل��ح��وا ن��ق��ًدا ال��ُق��وَّاَد أْص��ِل��ُح��وا
َه��ْدِم��ِه��ْم دواع��ي ت��ج��نَّ��ب��ت��م ل��و ي��ف��َل��ُح ال َم��ْن يَ��ف��َل��ُح رب��م��ا
أم��ِس ع��زَِّة إل��ى ال��وادي تُ��رج��ع َوْح��دًة ق��ل��ب��ي يَ��ع��ش��ُق ك��م آِه!
ي��أِس أع��م��اِق ف��ي ك��ال��م��ي��ت��ِة ه��ي ِش��دًَّة ع��رف��ن��ا م��ا ع��ق��ل��ن��ا ل��و
ال��ج��ب��ن��اءْ ف��ي��ن��ا ال��ن��اِس وغ��ري��ُب إخ��وٌة ج��م��ي��ًع��ا إنَّ��ا ��ت��ي! أمَّ
ال��ش��ه��داءْ؟! وتُ��ح��ي��ي ال��م��ج��َد ت��خ��ط��ُف ن��خ��وٌة «ِم��ص��ًرا» تَ��دف��ع ال ك��ي��َف

الغروب لوعة

بورسعيد) (يف

يُ��نْ��تَ��َظ��ْر َم��أم��ٍل وال ح��ب��ي��ٍب ُم��ن��ق��ٍذ ب��ال ال��ن��ه��اُر تَ��ولَّ��ى
ال��م��دَّخ��ْر إش��ع��اِع��ه��ا ب��آخ��ِر ِب ال��غ��رو ق��ب��َل ال��ش��ْم��ُس وج��ازف��ِت
اح��ت��ض��ْر ح��ت��ى ال��م��وَج ع��انَ��ق وم��ا ه��َوى ح��ت��ى ال��م��اءَ ص��دَم ف��م��ا
اس��ت��ت��ْر ح��ت��ى يُ��دَرُك ك��اد ف��م��ا ال��ض��م��ي��ِر ِس��رُّ غ��اَب ك��م��ا وغ��اب��ْت
ال��ق��َدْر رس��وُل إالَّ ال��ش��م��ُس وم��ا ال��ح��ي��اِة ِخ��َض��مُّ إالَّ ال��ب��ح��ُر وم��ا
ال��ن��ظ��ْر َم��ج��اِل ف��ي لُ��ِم��َح��ا وإْن ال��ع��م��ي��ِق ال��خ��ف��اءِ ف��ي ُج��ِم��َع��ا ل��ق��د
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َض��ج��ْر ِم��ن س��اع��ٍة ف��ي ال��وج��ِد ع��ن ال��ش��ري��ُد ال��ح��زي��ُن ال��س��ح��اُب َون��مَّ
َش��َع��ْر ل��ف��ؤاٍد ل��وع��ٍة س��وى ص��ب��غ��ٍة م��ن األُْف��ُق ي��ح��م��ل ول��م
َش��َرْر ِم��ن ل��ف��ح��ٍة ع��ل��ى َم��ُروٍع ج��م��اٍل ِم��ن ن��ف��ح��ًة ب��ه��ا أُِح��سُّ
��َوْر ال��صُّ ُف��ن��ون ف��ي اخ��ت��ل��ف��ا ك��م��ا ال��ع��ي��وِن اج��ت��ذاب ف��ي اتَّ��َف��ق��ا ق��د
َع��بَ��ْر ده��ٌر ض��ح��اي��اُه وب��ي��ن ال��غ��روِب ض��ح��اي��ا ص��الَة وك��ان��ا
ال��ب��ش��ْر ُش��ع��وِر ع��ن خ��ف��يَ��ْت وإْن ��م��اءِ ال��سَّ ف��ي َرح��م��ٌة ت��ج��دِّده��ا
َغ��َدْر ح��ب��ي��ٌب ال��ن��ه��اَر ك��أنَّ ال��ع��اش��ق��ون م��وت��ه��ا ف��ي ويَ��ف��رح
ال��ق��م��ْر ض��ي��اء ف��ي بُ��ِع��ثَ��ْت وإْن ال��م��ح��س��ن��اُت أش��ع��تُ��ه ف��م��ات��ت
��َم��ْر ال��سَّ ب��ي��ن ال��ن��اُس غ��رق وق��د ال��ج��م��ال رث��اءَ وح��دي وأن��ش��دُت

شيطان؟! أم مالك

ماناسيه.) الفرنيس للفنان (الرسم

��ْب ال��م��ح��جَّ ال��ص��ري��ُح ال��خ��ال��ُق ه��و ـ��ي��ا ال��دُّن��ـ ه��ذه ف��ي ال��ج��م��اُل ال��ج��م��اُل
يَ��ت��وثَّ��ْب نُ��وَرُه ف��ي��ِك ل��م��ح��ْت ل��ع��ي��وٍن رم��وَزُه إالَّ ل��س��ِت
��ْب تَ��ل��هَّ ش��ع��وٌر ل��ك��نَّ��ه��ا ـ��ن��اءُ ال��ح��س��ـ ِج��ل��س��تُ��ِك ال��ه��دوءِ م��ث��اِل ف��ي
ك��وك��ْب ح��ول م��ن ال��ط��ي��وِف ك��اج��ت��م��اع ف��ك��ان��ْت ال��ط��ي��وُف ح��ول��ِك ُج��ِم��َع��ْت
تُ��نْ��َس��ْب ال��س��م��اوات إل��ى ك��م��ع��اٍن ِدق��اٌق َم��ع��اٍن ل��ه ل��وٍن ك��لُّ
تُ��س��َك��ْب؟ ال��ك��ون ف��ي ال��ح��ي��اة وم��ن��ه ـ��ِن ال��ُح��ْس��ـ ذل��ك ِم��ْن ال��ش��ي��ط��ان أي��ن أي��ن
��ْب تَ��ع��صَّ ل��ل��ج��م��ال ال��ف��نُّ ح��ي��ن��م��ا وف��اءً إال ال��س��ت��اَر ن��زع��ِت م��ا
ن��ش��رْب ال��م��ق��دَِّس ن��ب��ع��ِك وِم��ْن نً��ا أل��وا ال��ف��نِّ ن��ش��وَة ن��س��ت��اُف م��ن��ِك
يُ��ْط��َل��ْب ل��ل��ش��ع��ِر اإلي��ح��اءُ ف��م��نْ��ه ـ��ِم ال��ج��س��ـ ذل��ك ف��ي اإلب��داِع َآلِي ي��ا
تَ��ت��ذب��ذْب ال ل��ل��خ��ل��ود ُص��َوٌر تَ��داَع��ى َج��ن��اه وِم��ْن ِش��ع��ٌر ه��و
ُم��َح��بَّ��ْب ُخ��ُف��وٍت وف��ي ه��ت��اٍف ف��ي ح��ب��ي��ٌب ن��ش��ي��ٌد ل��ه ج��زءٍ ك��لُّ
أع��ج��ْب! ف��ي��ِك تَ��ص��وٌُّف ح��واه ق��د ع��ج��ي��بً��ا ف��ك��نَّ ك��لُّ��ه��ا ُج��ِم��َع��ْت

∗∗∗
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تَ��ت��ع��ذَّْب ب��ح��ل��م��ِه ن��ف��وًس��ا ري يَ��ْد ال ن��ش��واَن ال��ج��م��اِل ُح��ْل��ُم ذاك
م��ؤدَّْب تَ��َح��دٍّ وف��ي يُ��َدانَ��ى، ال س��ح��ٍر ج��الل��ِة ف��ي ال��رأَس ��َب َع��صَّ
ال��م��ع��ذَّْب ال��ط��روِب رق��ص��ِة وف��ي ٍر م��أس��و ِج تَ��م��وُّ ف��ي ��ْع��ُر ال��شَّ وإذا
ال��م��خ��يَّ��ْب وال��رَّج��اءِ ال��ظَّ��ْف��ِر م��ن ـ��ُن أف��ان��ي��ـ ال��َح��ِي��يُّ وج��ُه��ِك وإذا
وتُ��رَه��ْب ت��ش��وُق َرْوع��ٍة ف��ي ـ��ن��ِك ُح��ْس��ـ ك��ال��ح��ارس��ْي ن��ه��داِك وت��راءَى
ال��ُم��ه��ذَّْب ال��ع��ت��يِّ ب��إع��ج��ازِه ه��ي ال��زَّا ال��نَّ��َس��ِق ِم��َن ف��ت��ن��ٌة وه��م��ا
تُ��َخ��يَّ��ْب ال ع��ب��ادٍة م��ن ُص��َوًرا إالَّ ف��ي��ِك ��ل��ي ت��أمُّ ي��زدن��ي ل��م
يَ��ص��خ��ْب! ب��ال��ن��اس وال��دَّه��ُر ح��ن��اٍن ف��ي ِش��ع��ًرا ذاَب وق��د خ��اط��ري أن��ع��َش��ْت

األبيض الطاووس

األل��وانَ��ا يُ��ض��ِم��ُر ك��ال��نُّ��وِر ـ��ي��ِة وال��ِح��ل��ـ ال��لَّ��وِن ُم��ْض��َم��ُر ال��ُح��ْس��ِن ف��ي أن��َت
ال��ف��نَّ��انَ��ا اج��ت��ذابُ��َك ف��ي��ك��ف��ي ـ��ُد بَ��ْع��ـ يَ��ش��ع��روا ل��م ال��ذي��ن يَ��ِع��بْ��َك إْن

البحرية وحي

بُْعٍد عن ملح وقد بورسعيد من بالقطار عودته يف الباكر الصباح يف الشاعر (نظمها
املنزلة.) بحرية يف الصيد قوارَب

ح��ي��اَرى؟! ال��ب��ع��ي��ِد األُْف��ِق ف��ي ف��ت��ل��وح م��ذع��ورًة ل��ه��ا م��ا األِه��لَّ��ُة79 ه��ذي
ال��ن��اَرا ال��نَّ��ه��اُر اش��ت��ع��َل إذا تَ��خ��ش��ى ك��أنَّ��م��ا ��ح��اُب ال��سَّ وَع��زََّزه��ا ُج��ِم��َع��ْت
َع��ذارى ال��م��ي��اه وأع��ش��اُب َش��تَّ��ى ِج��ن��يَّ��ٌة َم��الع��ٌب ال��م��ي��اُه وإذا
ُس��ك��ارى ك��ذاك ون��ل��م��ح��ه��ا م��ن��ا، س��ك��رٍة ِل تَ��ح��وُّ ف��ي ال��م��ش��اه��ُد وإذا

بُعد. عن القوارب مرأى إىل إشارة 79
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ي��ت��وارى! وع��ن��ده��ا ال��ح��ظ��وِظ ب��ع��َض ُح��ل��َم��ُه ن��خ��ط��ُف ال��م��ج��ه��وِل ك��ال��ع��اَل��ِم

∗∗∗
ُم��ث��اَرا ي��ظ��لُّ َش��َغ��ٍف ف��ي وي��ث��وُر أك��ن��اف��ه��ا إل��ى ب��ن��ا ال��خ��ي��اُل يَ��ث��ُب
األس��رارا وف��ات��ِت ال��خ��ي��اَل ش��أَِت رم��وَزه��ا ف��إنَّ م��دح��وًرا، وي��ع��وُد
واألط��ي��ارا ��ع��راءَ ال��شُّ أف��َح��َم ق��د ش��اع��ٌر ف��ط��ي��ٌر أح��ٌد ي��دره��ا إن
األن��وارا روُح��ه وت��ش��رُب ُم��تَ��ًع��ا غ��ذائ��ِه ق��ب��َل ب��األل��واِن ي��ق��ت��اُت
األس��ح��ارا وي��س��أل ال��ن��ج��وَم ي��دع��و م��ت��ب��تِّ��ًال ع��اب��ًدا ال��ل��ي��ال��ي ي��ق��ض��ي
ث��ارا وي��ط��ل��ُب غ��رق��ْت، وق��د ُخ��ِدَع��ْت ن��ج��م��ٍة ِم��ن ف��ك��م ل��ل��غ��رق��ى، ويَ��ن��وح
ُم��ع��ارا ي��راه ُع��م��ٍر ف��ي ل��ي��ع��ي��ُش أن��ه ح��ت��ى ال��ث��اراُت ب��ه ع��ل��ق��ْت
��ارا ��حَّ ال��سَّ ُح��ْس��نَ��ه��ا يُ��راِوُد ق��ل��ًق��ا خ��ي��ال��ه��ا ح��وَل ط��اَر ق��ل��ب��ي وك��ذاك
ج��ه��ارا ال��ب��ع��ي��ِد ب��ال��ص��م��ِت أح��س��س��ُت ك��م��ا ب��ه أِح��سُّ وال ال��ق��ط��اُر ي��ج��ري
ث��ارا م��ا وك��أن��ه ب��س��ك��ون��ِه، م��ح��بَّ��بً��ا ال��ف��ن��اءِ َم��ْرأَى وك��أنَّ��ه
األده��ارا ت��ت��ن��اوُب ك��م��ا لُ��بِّ��ي ت��ن��اق��ٍض م��لءَ ال��خ��ط��راُت ت��ت��ن��اوُب
وش��ع��ارا ك��ن��ي��ًة ال��ب��ح��ي��رَة وت��رى ب��أس��ره ال��وج��وَد وتَ��ن��ت��ُظ��م تَ��ج��ري
األش��ع��ارا رغ��ُوه وأرس��َل ف��ط��نً��ا ج��م��اَل��ه ال��خ��ف��اءَ تَ��خ��ذَ َم��س��رٌح ه��ي
ِم��رارا! أنَّ ال��م��وُج ح��ي��ن ل��ل��ح��س��ِن ض��راع��ًة األث��ي��ِر ب��ي��ِد ف��ج��م��ع��تُ��ه��ا

الرتعة حافة عىل

املطرية) ضاحية (يف

تَ��ش��فُّ ال��غ��ص��وِن ع��ِن ال��ظ��الُل وب��ه ن��اظ��ري ال��م��ه��ف��ه��ف ب��ال��م��اء أم��ت��ع��ُت
يَ��ِرفُّ ال��ه��واءِ ف��ي ظ��لٌّ واألص��ُل أص��ي��ل��ٌة ال��ح��ي��اِة ف��ي ه��ي وك��أن��م��ا
ال��ط��رُف اح��ت��واه وم��ا اح��ت��واه وق��د ب��وج��ودِه م��وُج��ه ��َل تَ��ك��فَّ س��ح��ٌر
ت��خ��فُّ ال��ح��ب��وِر م��ن وه��ي وت��ط��ي��ُر ح��ول��ه ت��ل��ع��ب ال��ح��ش��راِت ورش��ي��ق��ُة
وي��ص��ف��و ال��ح��ب��ي��ُب ال��وْه��ُم يُ��ل��ه��م م��ا ع��ن��ده��ا وال��ح��ق��ي��ق��ُة خ��ي��اٍل دن��ي��ا
ت��ل��ت��فُّ أو تَ��ع��ت��زُّ ب��ح��ب��ي��ب��ه��ا م��ل��ي��ح��ٍة ف��ك��لُّ ب��ه��ا ال��غ��راُم س��ك��َن
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ال��ُع��ْرُف ويَ��أْب��ى ��َدُه م��جَّ ال��ف��نُّ وإن��م��ا ي��ج��لُّ ال نَ��بْ��ٍت ك��لِّ ِم��ْن
ال��وص��ُف ع��داه��ا80 دن��ي��ا وح��ي��اتُ��ه��ا ب��ع��وض��ٍة ب��زيِّ ط��ائ��رٍة ك��لِّ ِم��ْن
ف��ت��ط��ف��و ال��ج��م��اُل ويَ��ن��ص��ُره��ا ِع��ْل��ٌم، ع��ي��َش��ه��ا يُ��ح��ارُب غ��ائ��ص��ٍة ك��لِّ ِم��ْن
ف��ت��ِع��فُّ ِغ��نً��ى يُ��ك��س��ب��ه��ا ال��ف��نُّ ب��ي��ن��م��ا ج��م��ي��ًع��ا ي��ش��م��ل��ه��ا ال��ف��ق��ُر
! ون��س��فُّ ُح��س��نَ��ه��ا نَ��ن��ه��ب ف��ن��ظ��لُّ وخ��ش��وع��ن��ا ب��ف��ق��رن��ا ن��ح��ن ونُ��ح��سُّ

املحسودة القالدة

ت��ن��ه��ي��ِد ك��لِّ ف��ي م��ت��وثِّ��بً��ا ال��ج��ي��ِد ف��ي ال��ج��ع��راُن ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
وتَ��ب��دي��دي تَ��ش��ري��دي وال��ل��ط��ُف ال��غ��ال��ي لُ��ط��ِف��ه��ا ِم��ْن م��ت��رنِّ��ًح��ا
وت��ق��ي��ي��دي ت��ن��ع��ي��م��ي ف��ال��ُح��ْس��ُن ِن��َع��ٌم ل��ي وال��َق��يْ��ُد ُم��ت��س��ل��س��ًال
ل��ل��غ��ي��ِد ال��ف��تَّ��اُن وك��اله��م��ا َح��َج��ٍر وم��ن ذََه��ٍب ِم��ْن ِص��ي��َغ ق��د
ال��ج��ي��ِد؟ رع��اي��َة أن��اُل أت��رى َك��ُرَم��ْت ع��واط��ًف��ا ال��َم��ص��وُغ وأن��ا
ت��ن��ه��ي��ِد! ك��لِّ ف��ي ��ًظ��ا م��ت��ي��قِّ ُح��ل��ٍم ع��ل��ى ُح��ل��ٍم ف��ي ف��أن��اُم

التعاون

يوم الغفور عبد محمد األديب الصديق والقلم التعاون رجل تكريم حفلة يف (ألقيت
يف واألدباء التعاونية الجمعيات ممثلو أقامها وقد زفتى، بمدينة ١٩٣٤ سنة يوليه أول

منطقته.)

ج��م��ي��َال ال��وف��اءَ يُ��ن��ِش��ُدَك اآلن أغ��الل��ِه ِم��ْن ال��ف��الِح أم��ح��رَِّر
م��ب��ذوَال ُح��بِّ��ِه ت��ع��اوَن ف��اق��ب��ْل ب��اذًال ال��ت��ع��اوِن م��ع��ن��ى ذوَّْق��تَ��ُه

يدركها. لم عداها: 80
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ب��خ��ي��ال َم��رض��َت وم��ا َم��رض��َت ح��ت��ى ل��ن��ف��ع��ِه َس��ِه��رَت ق��د ل��ي��اٍل ِم��ْن ك��م
«ال��نِّ��ي��ال»! أب��اَك تُ��ْرِض��ي أْن وك��ف��اَك رُس��وِب��ه رغ��َم ال��ِخ��ْص��َب يُ��ع��ط��ي ك��ال��ن��ي��ِل

∗∗∗
وَس��ئُ��وال ُم��س��اءًَال ع��ل��ي��ِك إالَّ ب��روح��ِه األب��يُّ ي��ف��ارق��ِك «زف��ت��ى!»
ت��ق��ب��ي��ال س��ع��يَ��ُه أش��ب��َع وال��م��اءُ ب��ن��ض��رٍة راح��ت��ي��ِه ق��بَّ��َل ال��َغ��ْرُس
ج��ل��ي��ال ال��ُع��َف��اِة ألَن��ف��اِس تُ��وِح��ي أن��ف��اُس��ُه خ��ط��رات��ِه ف��ي وال��ج��وُّ
ج��ي��ال ج��ي��ًال وذَوي��ِه ال��ثَّ��َرى ه��ذا أص��َل��ُه يَ��ع��رُف ح ال��ف��الَّ ال��ُم��نْ��ِق��ذُ
ظ��ل��ي��ال ��الَم ال��سَّ يَ��َه��َب وك��ي أَل��ًق��ا، ُش��ع��اَع��ُه ي��زي��َد ك��ي ي��دأُب ف��ي��ظ��لُّ

∗∗∗
ال��تَّ��ب��ج��ي��ال تَ��ت��ط��لَّ��ُب ف��م��ا َك��ُرَم��ْت م��واه��ٍب َج��مُّ وأن��َت ال��غ��ف��وِر» «ع��ب��َد
ِق��ي��ال أب��ل��ُغ وت��ل��ك ال��ُوف��وِد، ق��ب��َل ُح��رًَّة ال��م��آث��ُر تُ��ك��رُِّم��َك ج��اءْت
ع��ل��ي��ال ن��راه زم��ٍن ف��ي ��ع��ِر ل��ل��شِّ ُع��ل��وي��ٌة ن��ف��ح��ٌة ُع��ْم��َرَك وك��أنَّ
ك��ل��ي��ال ي��ك��ون ل��ن ك��وح��ِي��َك َوح��يً��ا يَ��نَ��ْل وَم��ْن ال��ك��ل��ي��َل، خ��اط��رَي ف��أث��اَر
وخ��ل��ي��ال راح��ًال ي��ع��ان��ُق َف��ِرًح��ا ألَه��ل��ِه ��ب��يِّ ك��ال��صَّ ِش��ع��ري وبَ��ع��ثْ��ُت
م��ث��ي��ال! األَوف��ي��اءَ وم��ودِّع��ي��َك ُق��دوًة ِم��ثْ��َل��َك ال��ن��اس أق��لَّ م��ا ي��ا

الحقول

السفر) (خواطر

ل��ق��اءَ! ال��ق��ط��اُر ل��ي وي��أب��ى ش��غ��ف��ي، ف��ي أع��وُد ال��ح��ق��وِل! َس��ِريَّ��اِت أه��ًال
ال��ع��م��ي��اءَ! ال��ف��ت��ن��َة ع��ل��يَّ ي��خ��ش��ى ك��أن��م��ا ال��ب��خ��اُر ه��ذا ب��ي ويَ��ط��ي��ُر
أض��اءَ؟ ك��ال��ش��م��وِس اب��ت��س��اُم��ِك ه��ذا ب��ي��ن��م��ا ال��ف��راس��َخ يَ��ط��وي ب��الُ��ه م��ا
ورج��اءَ ِغ��نً��ى ��اءً وضَّ ل��ل��ق��ط��ن ف��اق��ٍع زه��ٍر ب��ك��لِّ ال��رج��اءَ بَ��ع��َث
ث��راءَ رواه إذا ي��س��ت��ح��ي��ُل أو ث��راءَه ي��ص��ون ال��ج��اري وال��ج��دوُل
اإلج��راءَ ي��ب��ل��غ��وا ل��م ل��و أم��راءُ ح��ي��ال��ه ال��زَّارع��ون وال��ف��ال��ح��ون
ال��خ��رس��اءَ ال��ح��س��رَة ي��ت��ب��ادل��ون ن��ض��ارِه ع��ن��د ال��ذلِّ وق��وَف وق��ف��وا
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ال��ج��ب��ن��اءَ ب��ه��ا تَ��رف��ْع ول��م َرش��َدْت أن��ه��ا ل��و م��ج��ُده��ا ه��م ��ٍة أمَّ ف��ي
ال��ب��نَّ��اءَ وخ��ان��ِت ال��ب��ن��اءُ وس��م��ا ع��زي��ُزه��ا وه��اَن ب��ه��ا ال��ط��غ��اُم س��اد
س��واءَ ف��ي��ه وال��ف��ق��ُر ال��ِغ��ن��ى ب��ات ب��ذات��ِه ي��س��ت��ع��زَّ ل��م م��ا وال��ش��ع��ُب

الرشيدة األشجار

رسيعة) (صورة

ب��خ��ي��ِل غ��ي��ُر َج��ْدواُه ف��ي و«ال��ن��ي��ُل» «ال��ن��ي��ِل» إزاءَ ُم��ش��رََّدًة َوق��ف��ْت
ذل��ي��ِل ظ��م��اءَ ي��روى ال وال��م��اءُ َع��ذابَ��ه��ا ال��ه��ج��ي��َر ت��ل��ق��ى ل��ك��ن��ه��ا
وع��وي��ِل أًس��ى ع��ل��ى م��ت��ف��رِّق��ي��ن أه��ل��ه��ا ك��ص��ورِة م��َش��رَّدًة وق��َف��ْت
ظ��ل��ي��ِل غ��ي��ُر األغ��ص��اِن م��ن ِظ��لٌّ وذُلُّ��ه��ا ال��ه��ج��ي��ِر، َل��ْف��ُح وع��وي��لُ��ه��ا

األلوان فرحة

األلوان.) زاهية مالبس ذات ريفية فتاة مشهد (من

��ُروْر ال��سُّ اف��تُ��ِق��َد إذا ه��ي ال��زَّا ل��ون��ِك ب��ف��رح��ِة ِس��ي��ري
ال��ش��ع��وْر ال األش��ع��ِة س��وى ـ��ِل ال��ج��م��ي��ـ ل��ل��ري��ِف يَ��ب��َق ل��م
ال��غ��روْر أش��ه��ى ُغ��روُره��ا ِب ال��ث��ي��ا ف��أل��واُن ِس��ي��ري
ي��ث��وْر؟! ال ق��ْل��ٍب ف��أيُّ ءِ ال��دم��ا ل��وَن ح��ك��ْت وإذا
ال��ق��ب��وْر أه��ُل وأه��لُ��ه��ا ِة ل��ل��ح��ي��ا ك��ن��وٌز ه��ذي
ال��ن��ش��وْر! ف��ي ��ُم ال��تَّ��وهُّ إالَّ ل��ه��م َس��ل��وى ِم��ْن يَ��بْ��َق ل��م
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الطائش األرز

القطار.) نافذة من السفر إيحاء (من

ال��َم��ل��وْل ق��ل��ُق ف��ك��أنَّ��ه ال��ح��ق��وْل ع��ل��ى م��اَج األرُز
��م��وْل ال��شَّ ال��م��اءُ وك��أن��م��ا م��ت��رنِّ��ًح��ا م��ت��رنِّ��ًح��ا
ت��ح��وْل ال ش��م��ٌس ف��ال��ل��وُن م��ص��ف��رٍَّة ُخ��ض��رٍة ف��ي
األص��ي��ْل ف��ي ل��تُ��نْ��َش��َر ُج��ِم��َع��ْت ذه��ب��يَّ��ٍة ونَ��ض��ارٍة
ال��م��ه��وْل ال��ظ��م��أ م��ن يُ��ْرَوى ال وه��و ويُ��ْرَوى يُ��ْرَوى
ال��ح��ق��وْل ظ��م��أ م��ن ول��ي��س ال��ح��ي��اِة إل��ى ال��ح��ي��اِة ظ��م��أ
ج��م��ي��ْل م��ج��ه��وٍل ب��ك��لِّ ـ��ُل ال��ج��م��ي��ـ وه��و م��ت��ص��وًِّف��ا
ل��ل��م��س��ت��ح��ي��ْل م��ت��ط��ل��ًع��ا م��ت��ض��اربً��ا م��ت��ل��ه��ًف��ا
ال��ب��خ��ي��ْل! ردَّ وت��ردُّه َط��يْ��َش��ُه ت��أب��ى واألرُض

الشفق بنات

استانيل.) شاطئ عند (نظمت

ال��َغ��س��ْق ف��ي أح��الَم��ه ووزَّْع��َن ��َف��ْق ال��شَّ ج��م��اَل ال��ج��م��اَل ل��ب��س��َن
وال��ع��بَ��ْق ب��ال��ه��وى ف��أف��ع��ْم��نَ��ُه ال��ن��س��ي��ِم خ��ط��راِت ع��ل��ى وِس��ْرَن
وال��َح��َدْق ال��نُّ��ه��ى ف��ي وأش��ع��ْل��نَ��ه��ا ال��ف��ن��وِن ب��ي��ن تَ��َص��وَّْف��َن ع��راي��ا
األُف��ْق ب��ع��َد ال��م��وُج ت��ش��رَّبَ��ه��ا ح��ن��اٍن ِم��ن ُص��َوٍر ف��ي تَ��خ��طَّ��رَن
ال��َغ��َرْق ت��ح��اك��ي ح��ي��اٌة وه��ذي ح��ي��اًة ق��ل��ٍب ك��لِّ ف��ي وأرس��ل��َن
ص��َدْق ف��ت��وٍن ف��ي وأك��ذبُ��ه ال��ع��ب��ق��ريِّ س��ح��ِره��ا ِم��ن تَ��ش��ب��ع��ُت
األََل��ْق ه��ذا روِح��َي وي��م��أل ال��ح��ي��اِة ه��ذه أن��ف��اَس ف��أن��ش��ُق
ال��َف��َل��ْق ربَّ أع��ب��ُد ك��أنِّ��َي ال��غ��وال��ي أع��ض��اءَه��نَّ وأع��ب��ُد
أدْق ل��ألم��ان��ي ل��ه��ف��ٍة وف��ي ل��ل��ج��م��اِل روع��ٍة ف��ي ت��َم��وَّْج��َن
��ف��ْق ال��شَّ م��ع��ان��ي م��ن ُح��ْم��رٍة وف��ي ال��خ��م��وِر م��ع��ان��ي م��ن ُس��ْم��رٍة وف��ي
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َف��َرْق م��ْن ن��ق��دُِّس��ُه ك��أن��ا ال��ع��زي��ِز ل��ل��ج��م��اِل ج��رأٍة وف��ي
واف��ت��رْق ال��ورى ب��ي��ن ث��ار وإْن أج��زائ��ِه ك��لِّ ف��ي ت��واءَم
واألََرْق ال��ه��وى م��ن��ه ون��غ��ن��م ال��خ��ش��وع ب��ع��م��ي��ِق ن��ت��اب��ُع��ه
َخ��َف��ْق ش��ج��يٍّ ق��ل��ٍب ش��ع��ِر وف��ي ي��ث��وُر ح��ن��ي��ٍن ف��ي ون��ع��ب��ُده
ن��ط��ْق أو ب��ه��ا ال��ن��س��ي��ُم تَ��راءى اح��ت��ج��اٍب ف��ي ل��ن��ا ل��ث��م��اٍت وف��ي
ع��ِش��ْق! َم��ْن وُص��ْن ل��ل��غ��رام وِع��ْش ل��ل��ج��م��اِل ِع��ْش ال��ب��ح��ِر َم��ع��ب��َد ف��ي��ا

ببا الراقصة

(سونينة)

��ب��ا ال��صِّ ِف��ت��َن ي��ا «ِب��ب��ا» ي��ا «ِب��ب��ا» ي��ا
ال��م��ن��ى نُ��خ��َب ي��ا ال��ه��وى ُم��تَ��َع ي��ا
ال��ِغ��ن��ى ال س��ن��اك ال��ِغ��ن��ى ن��ه��اي��ُة
أب��َى ع��اَل��ٌم م��ا ح��وْت رق��ص��ًة ي��ا

��ب��ا! ال��صِّ ل��ل��وع��ِة

الجمال ناقد إىل

بهجت.) حسن األديب الصديق إىل (مهداة

ل��غ��راِم وال ألَح��ك��اٍم َردٌّ ل��ه وم��ا األَص��ي��ِل ال��ح��س��ِن ن��اق��َد ي��ا
ل��إلل��ه��اِم اإلل��ه��اِم خ��ال��ِص ِم��ن أب��دع��تَ��ُه ال��ذي ب��ال��ذوِق آم��ن��ُت
ظ��ام��ي أْش��وُق ال��ف��ن��يِّ ل��ح��دي��ث��ِك ف��إن��ن��ي ال��ج��م��اِل ع��ن ال��ح��دي��َث ه��اِت
��اِم ب��سَّ ف��ات��ٍك َم��ع��نً��ى ك��لِّ ِم��ْن ��بْ��نَ��ُه ح��جَّ وم��ا ل��ن��ا ال��ع��ي��وَن َوِص��ِف
��ام ال��رسَّ وال��خ��ال��ِق ال��ه��وى َوْص��َف ُق��درٍة ف��ي ك��لَّ��ه��ا ال��ج��وارَح َوِص��ِف
واألن��غ��اِم ال��رق��ص��اِت ف��ي وال��ي��أَس وال��م��ن��ى وال��ع��واط��َف ال��خ��وال��َج َوِص��ِف
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واألح��الِم األش��واِق ون��م��اذَج وتُ��ع��زَُّه ت��خ��ت��اُره م��ا وج��م��ي��َع
غ��رام! ك��لَّ ب��األوص��اِف أش��ب��ع��َت ف��ل��ربَّ��م��ا وم��ح��لِّ��ًال ن��اق��ًدا ِص��ْف

الحقول قصائد

ال��ح��س��اِن ال��َح��ف��اف��ي ع��ل��ى ت��الَال ءِ ال��م��ا ِم��ن ال��رويُّ ف��ي��ه��ا ُم��بْ��َدع��اٌت
ال��م��ع��ان��ي بَ��ْع��ُض ال��ح��ي��اِة وش��ت��ى ُث وال��َح��ْر وال��ن��اُس ��ِريُّ ال��سَّ وال��ن��ب��اُت
ل��ل��ف��نَّ��اِن ال��ف��نَّ��اِن ك��ت��م��ل��ي ف��ي��ه��ا تَ��م��ثَّ��َل ال��ذي أتَ��م��لَّ��ى
يَّ��اِن؟! ال��دَّ ُم��ه��ج��ِة أم ش��اق��ْت ـ��س��اِن اإلنْ��ـ ُم��ه��ج��ة ِم��ْن أت��ل��ك ش��ع��ري: ل��ي��َت
ال��ب��ي��اِن ف��ن��وُن وأح��داثُ��ه ـ��ُق ال��َخ��ْل��ـ أل��ف��اُظ��ه ال��ح��ي��اِة ش��ع��ُر ذاك
ف��تَّ��اِن! ش��اع��ٍر أن��اش��ي��ُد ـ��ِه ف��ي��ـ م��ا ك��لُّ ع��اَل��ٍم ِم��ْن بَ��ْع��ٌض وه��و

الطبيعة تصوُّف

أرض��اه��ا ال��ص��ي��ُف وح��ت��ى ال��رب��ي��ُع ح��ت��ى أج��م��ع��ه��ا ال��ع��اِم ف��ص��وِل ف��ي ت��ص��وََّف��ْت
ن��اج��اه��ا ب��ال��ح��بِّ َم��ْن ُم��ن��اج��اِة وِم��ْن ت��ي��ق��ظ��ه��ا ِم��ْن َم��ع��اٍن ال��رب��ي��ع ف��ف��ي
ن��ج��واه��ا ت��ردي��ِد ف��ي ال��تَّ��َح��رُِّق ِم��َن تُ��ع��ذِّبُ��ه��ا أل��وانً��ا ��يْ��ُف ال��صَّ وي��ج��م��ُع
ل��واله��ا ك��ان م��ا ش��غ��ٌف وك��لُّ��ه��ا ل��ه��ٌف ك��لُّ��ه��ا ص��الٌة ال��خ��ري��ُف ح��ي��ن
وأغ��ن��اه��ا! أس��م��اه��ا ال��ت��ص��وُِّف، أب��ه��ى تَ��ج��رُِّدِه ف��ي ص��ي��اٌم، ال��ش��ت��اءُ ب��ي��ن��ا

∗∗∗
َم��ع��ن��اه��ا بَ��ْع��َض ع��رف��ن��ا ق��د أنَّ��ن��ا ل��و تَ��َص��وُِّف��ه��ا ف��ي ج��م��اٌل ال��ف��ص��وِل ك��لُّ
َم��رْآه��ا ل��ألح��ي��اءِ ��ع��ر ب��ال��شِّ ي��ب��وح َم��الح��ت��ه��ا ف��ي «س��اف��و» م��ث��َل رأي��تُ��ه��ا
ُس��ك��ن��اه��ا ع��ن��د أو ث��ورتِ��ه��ا ع��ن��د أو غ��ض��ب��ت��ه��ا َل��ْف��ح ف��ي أو ال��ُح��ل��ِو َزْه��ِوه��ا ف��ي
م��ح��يَّ��اه��ا! م��ج��ال��ي��ِه ِم��ن وح��س��بُ��ن��ا م��ن��وََّع��ٍة ب��أل��واٍن ال��ج��م��اُل ه��ي
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العميقة املرآة

يف يقرأ بينما السيارة ينتظر املطرية ترعة عند الباكر الصباح يف الشاعر يقف ما (كثريًا
املعاني.) هذه أمثال املاء

حافظ). إسماعيل الفنان تصوير (من املطرية ترعة العميقة: املرآة

ل��ل��غ��دي��ِر؟ ع��واط��ٌف ه��ذي ال��م��اء أِرع��ش��ُة
ق��ري��ِر؟ ل��روٍح رم��ٌز ه��ذي ال��م��اء وَخ��ض��رُة
ان��ت��ه��اءِ ل��غ��ي��ِر ُح��ًل��ى ال��م��رائ��ي ف��ي��ه تُ��ق��ي��م
ال��س��م��اء! ف��ي أو األرِض ف��ي ورائ��ي ل��راءٍ ِغ��نً��ى
ال��ح��ن��ي��ِن ص��ف��اءَ َص��َف��ْت ح��ت��ى ال��ُح��بُّ ��ه��ا َم��سَّ ق��د
ح��ن��ي��ن��ي ي��ح��اك��ي ل��ه��ا ن��ع��تً��ا أع��رُف ف��ل��س��ُت
تُ��ِط��لُّ ال��س��م��اءِ ِم��ن ال��م��ع��ان��ي ف��ي��ه��ا ق��رأُت
يَ��ِج��لُّ ��ا ع��مَّ يَ��ِج��لُّ أم��ام��ي َم��ْع��نً��ى وك��لُّ
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ال��خ��ف��يَّ��ْه ال��م��رائ��ي ف��ي��ه��ا ب��ُروح��ي أح��سُّ ل��ك��ْن
ال��ع��ب��ق��ريَّ��ْه رس��ال��َة يُ��وح��ي ال��م��اءُ ك��أن��م��ا
ي��ب��وْح؟ أن وط��ب��ُع��ه ف��ي��ِه ��َب تَ��ح��جَّ م��اذا
ال��ص��ري��ْح ُش��ع��وَر يُ��خ��ف��ي ع��اش��ق��ي��ِه ع��ل��ى ح��ت��ى
ال��ع��م��ي��ق��ْه ال��م��ع��ان��ي ش��أَى َم��ْع��نَ��ى ف��ي��َك ك��م م��اءُ ي��ا
ال��ح��ق��ي��ق��ْه تُ��َح��سُّ ك��م��ا يَ��ْخ��َف��ى وه��و ��ه أَح��سُّ

غمر ميت ذكرى

يَ��ديْ��ن��ا ب��ي��ن ال��ل��ي��َل ال��ص��ب��اُح الَق��ى ح��ي��ن��م��ا 81Bella Vesta ل��ي��ل��َة أن��س إْن
األَيْ��ن��ا! أب��ال��ي ال ع��ن��دِك ال��ل��ي��ِل ف��ي وتَ��م��تُّ��ع��ي رح��ل��ت��ي أنْ��َس��ى ه��ي��ه��ات
ع��نَّ��ا! ي��س��ائ��ل َع��ج��ٍب ف��ي وال��م��اءُ ِج��س��َرُه ن��ط��وي ال��م��اءِ إزاءَ س��رن��ا
َم��ع��ن��ى! َم��ع��نً��ى م��ن��ه ن��خ��ط��ف ون��م��رُّ تَ��ْس��آَل��ه أس��م��اع��ن��ا ف��ي ف��ن��ص��ون
وش��ع��اِع ُدًج��ى ف��ي وخ��اٍف: ب��اٍد ف��س��رُّه ال��ك��ت��وم ك��ال��ص��بِّ وال��ل��ي��ُل
واإلب��داِع ال��ف��نَّ��ان ع��ل��ى إالَّ م��ت��م��اث��ٌل م��ت��م��ازٌج وك��اله��م��ا
ال��ران��ي ال��ح��ف��يِّ ال��َغ��ْرِس ووس��اوُس ُه��ًدى ي��ش��م��ل��ن��ا ال��ل��ي��ل وَوْح��ُي ِس��رن��ا
واألل��ح��اِن ال��ن��س��م��اِت م��ن ُه��زَّْت ب��ي��ن��م��ا ال��زوارِق أش��رع��ِة وط��وي��ُل
ال��ش��اع��ِر س��م��اِت ف��ي وع��ط��ٌف ق��ل��ٌق س��ك��ونِ��ه م��لءُ ال��ري��اح82 ف��ي وال��م��اءُ
ق��اه��ِر ل��ربٍّ رم��ًزا وت��خ��ذْنَ��ه ن��دم��اءَه ج��واَره ال��ح��ق��وَل تَ��خ��ذَ
ن��وُره��ا ال��تَّ��وثُّ��ِب ف��ي ال��ط��ف��ول��ة ح��اُل ح��الُ��ه��ا ال��زَّوارِق م��ص��اب��ي��َح ون��رى
ت��ص��وي��ُره��ا وغ��ن��اؤه��م ب��ش��ع��وره��ا ف��رح��ٍة ف��ي ح��ي��ال��ه��ا ال��م��ال��ح��ون
وض��ي��اُؤه��ا وع��ب��ي��ُره��ا ن��س��م��اتُ��ه��ا دل��ي��لُ��ن��ا غ��م��َر»، «م��ي��َت أت��ي��ن��ا ح��ت��ى
س��م��اُؤه��ا ال��م��ي��اه ُص��ُح��ِف ف��ي وت��ِرفُّ ح��دائ��ًق��ا ان��ت��ظ��م��َن ع��واط��ُف��ه��ا دن��ي��ا

اإلسكندرية. مالهي من بالفستا: 81
غمر. ميت إىل بنها من ليًال بالسيارة الشاعر صحبه وقد التوفيقي، الرياح 82
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«م��وس��ى» ال��م��خ��اب��ئ ف��ي وت��ل��م��ُح ه��م��ًس��ا ع��ن��ده��ا تَ��ح��س��ُب ال��ق��ْص��ب��اءِ َوَح��ِن��يَّ��ُة
«ع��ي��س��ى» ال��ن��س��ائ��َم أس��رى وك��أن��م��ا ن��س��ي��ُم��ه ال��تَّ��ق��يِّ َرْوِع ف��ي وال��ن��ي��ُل
م��أث��ورا ًرا م��ن��وَّ ال��م��س��اءَ ج��ع��ل��وا رف��ق��ٍة ص��ب��اح��ة إل��ى ج��ل��س��ُت ول��ق��د
ال��نَّ��ورا ب��زَّ واإلي��ن��اُس ك��ال��ن��وِر، غ��نً��ى م��ح��ب��ت��ه��م ِم��ن ل��ف��ٍظ ف��ب��ك��لِّ
ن��رض��اُه؟ ال ون��ح��ن ال��وج��وِد ب��ع��َض أع��دُّه ك��ي��ف ال��وق��َت ن��س��ي��ُت ح��ت��ى
ن��أب��اُه أو ن��ن��س��اه ال��ه��وى ع��ادى م��ا ف��ك��لُّ ال��ق��ل��وب ب��ي��ن ال��ه��وى رب��َط
ُح وال��م��الَّ ال��م��ج��داُف ب��ه��ا َغ��نَّ��ى أط��اي��ٌب َح��َم��تْ��ُه وك��م ال��نَّ��ه��اُر وأت��ى
أف��راُح أم��واُج��ه وك��أن��م��ا ُج��وَده ف��ن��ق��ب��ل ي��دع��ون��ا وال��ن��ي��ُل
ع��ل��ي��ه��ا ال��وض��يء ال��زب��ُد وت��ألُّ��َق ب��ض��ي��ف��ِه ال��ك��ري��م ف��رَح ب��ن��ا ف��رح��ْت
إل��ي��ه��ا! ن��ح��جُّ ك��ن��ا وك��أن��م��ا ��بً��ا م��رحِّ ال��ح��ن��ان ِش��ع��ُر وك��أن��ه

الهدير حمى يف

زفتى.) قناطر عند دهتورة حديقة يف (جلسة

ث��ائ��َرا ال��م��وِج ووث��ب��ِة ال��ه��دي��ْر ِح��م��ى ف��ي ه��ن��ا ه��ا
ش��اع��َرا! ال��روَض ون��ج��ع��ل وال��ش��ع��وْر ��ع��َر ال��شِّ نُ��ط��ل��ُق

∗∗∗
ُح��ْل��ِم��َه��ا ع��ن ال��رب��وَة ن��س��ائ��ل ال��ظ��الْل َج��مُّ وال��ع��ش��ُب ه��ن��ا ه��ا
��ه��ا أمِّ إل��ى األرِض ِم��َن ت��ه��ف��و ال��ج��م��اْل م��ع��ان��ي إالَّ ن��رى ف��ال
ص��درِه ع��ل��ى ال��نُّ��وِر ورع��ش��ُة ع��ج��ي��ْب اب��ت��ه��اٍج ف��ي ي��ج��ري وال��ن��ي��ُل
ق��ب��رِه إل��ى ال��ج��اري َس��ك��رِة ف��ي ال��غ��ري��ْب ��روُد ال��شَّ ي��ج��ري ك��م��ا ي��ج��ري
ال��ح��ب��ي��ْب ب��روِح ق��ْف ل��ك��ْن ن��ي��ُل! ي��ا م��اءْ َس��يْ��َر وس��ْر ال��م��وَج بَ��ْع��ِث��ِر
ال��ق��ل��وْب ب��ي��ن ال��ل��ه��ف��ِة ه��ذه ف��ي ال��دِّم��اءْ م��ث��َل ال��ح��م��رَة أروَع م��ا
ال��ع��ص��وْر وَس��يْ��ِر ال��ن��اس س��ي��ِرة ِم��ْن َرَوى م��ا تَ��ه��داُرُه راويً��ا ي��ا
األث��ي��ْر َوْح��ُي األس��راِر ه��ذه م��ن ان��ط��َوى ف��ف��ي��َك ال��م��اءُ يُ��ح��َج��ِز إن
األب��ْي ف��أن��َت ال��ي��وَم ح��ج��ِزَك ف��ي َس��َع��ْوا م��ه��م��ا أن��َت ُح��رٌّ ن��ي��ُل ي��ا
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ال��َع��ِت��ْي ف��ي��َض ال��ح��رَة ع��ه��وَدَك رَع��ْوا ق��د ل��م��ن ب��ال��ح��بِّ ت��ف��ي��ُض
ال��َح��ن��اْن ن��ْج��وى ن��ح��وَك ن��ظ��رٍة ف��ي ل��ه��ا م��ث��ل��ي األش��ج��اُر وه��ذه
األم��اْن َم��ع��ان��ي اوي ال��دَّ ص��وتِ��َك ِم��ْن َس��ْم��ِع��ه��ا ف��ي ال��َخ��ْض��َرُة وه��ذه
ُم��ن��ي��ْر ع��س��ج��ديٍّ م��اءٍ ق��ب��ل ِم��ن ب��ال��ُم��نَ��ى أو ب��ال��ص��وِت ي��تَ��ه��ا روَّ
ال��ه��دي��ْر؟ ب��ه��ذا يَ��ْغ��نَ��ى ف��ه��ل ق��ل��ب��ي، — م��ض��ى ق��د ك��ن — ال��م��اض��ي وال��راح��ُل

∗∗∗
ث��ائ��َرا ال��م��وِج ووث��ب��ِة ال��ه��دي��ْر ِح��م��ى ف��ي ه��ن��ا ه��ا
ش��اع��َرا! ال��روَض ون��ج��ع��ل وال��ش��ع��وْر ��ع��َر ال��شِّ نُ��ط��ل��ُق

الكاذب الصنوبر

زفتى.) قناطر عند دهتورة حديقة (يف

ح��ادث��تَ��ن��ي ل��و ل��ديَّ ال��ح��ن��اِن ك��لُّ تَ��ْخ��َش��ن��ي! ال ُع��ْد! ! إل��يَّ ُغ��راُب ي��ا ُع��ْد
ف��ه��م��ه��ْم؟ ف��ي م��ث��ي��َل��ه��م أن��َت أت��راَك َوه��م��ه��ْم ف��ي ك��اذٌب ال��ص��ن��وب��ُر ه��ذا
س��م��ا ق��د ال��م��الح��ِة م��ن أن��َت ت��ه��واه م��ا أنَّ أم وخ��ش��ي��تَ��ُه أخ��ش��ي��تَ��ن��ي
ال��ف��نَّ��اِن؟ َم��َدى ج��ازْت ذوق��ه��ا ف��ي ال��غ��رب��ان وأم��ُة ال��ق��ن��وُع وأن��ا
ل��ف��ت��ٌة ال��م��ه��ف��ه��ِف ول��ل��غ��رِس م��ث��ل��ي دع��وٌة ��ن��وب��ِر ف��ل��ل��صُّ غ��راُب! ي��ا ُع��ْد
ال��ح��ان��ي! ال��ص��دي��ِق ال��ش��ج��ِر إل��ى ف��ان��ظ��ر اإلن��س��اِن ص��داق��َة أب��ي��َت م��اذا

املساء يف زفتى

غمر.) ميت شاطئ من (ملحة

م��ب��ه��وُت ح��ن��ان��ِه ف��وَق ��ْوءُ وال��ضَّ َض��ْوءَه��ا ال��ُم��غ��اِزِل «ال��ن��ي��ل» ع��ل��ى أل��ق��ْت
ي��م��وُت ال��َع��ِت��يِّ ال��م��اءِ ف��ي وس��واه تَ��ح��ن��ان��ِه ع��ل��ى ي��ح��ي��ا ل��ك��نَّ��م��ا
وال��ت��اب��وُت «أوزي��ري��ُس» ف��ي��ه��نَّ غ��رائ��بً��ا ال��ض��ي��اءِ أخ��ي��ل��ُة وت��ل��وُح
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ُق��وُت ��ِة األش��عَّ وف��ي ال��ذك��ري��اِت ف��ي ف��ش��رابُ��ُه ك��ائ��ٌن ح��يٌّ و«ال��ن��ي��ُل»
ح��ي��ي��ُت! ع��ل��ي��ه ش��ع��ًرا ل��ي ف��رج��ع��َن س��وائ��ًال إل��ي��ِه أح��الم��ي أْرس��ل��ُت

هندنربج رثاء

(.١٩٣٤ سنة أغسطس من الثاني يف األعىل وقائدها األملانية األمة زعيم (تويف

��ه��داءْ! ال��شُّ وَوْح��ُي ال��م��ج��ُد ه��ك��ذا 83 أف��اءْ «ت��ن��ن��ب��رج» ف��ي ش��ه��ي��ًدا ي��ا
وَم��ض��اءْ ُش��ع��اًع��ا ال��نَّ��ْف��ِس ب��اذَل ال��م��رت��َج��ى وم��تَّ ل��ل��ش��ع��ب ع��ْش��َت
ال��ِب��ن��اءْ ف��ي ش��ه��ي��ًدا ي��م��ض��ي َم��ْن ف��وَق ال��وغ��ى ف��ي ش��ه��ي��ًدا ي��م��ض��ي َم��ْن ل��ي��س
ال��ض��ع��ف��اءْ ح��قَّ يُ��رِج��ُع َم��ْن م��ث��َل األَق��وي��اءْ ح��قَّ ي��ح��ف��ظ َم��ْن ل��ي��س
ودم��اءْ ش��ب��ابً��ا ال��ش��ع��َب َد َج��دَّ ال��ذي ال��ش��ي��ُخ أي��ه��ا ه��ن��ي��ئً��ا نَ��ْم
وان��ت��ه��اءْ بَ��دءًا ال��نَّ��ْص��ِر ب��ال��خ��ط��ي��ِر ِن��ْل��تَ��ه ح��قٌّ ذاك ه��ن��ي��ئً��ا! نَ��ْم
ه��ب��اءْ ف��ي ه��ب��اءٌ ال��ب��اغ��ي ف��إذا ب��ه��ا ��ا م��ن��ق��ضٍّ ال��ح��ي��ل��ِة واِس��َع
ل��ل��ف��ن��اءْ ح��رٌب ال��ذك��ِر ف��خ��ل��وُد وًَغ��ى ال��م��وُت يَ��ُك إْن ه��ن��ي��ئً��ا نَ��ْم
��َع��َداءْ ال��سُّ ال��بُ��َس��الءِ ��ح��اي��ا ب��ال��ضَّ ق��دَّْس��تَ��ُه ن��اض��ٍر ِب��تُ��ْرٍب نَ��ْم
وِف��داءْ تَ��ف��اٍن ِم��ْن وَم��ع��اٍن رائ��ٌع ذك��ٌر م��ن��ه ش��ب��ٍر ك��لُّ
ال��دِّم��اءْ ف��وَق َق��ْدُره��ا ودم��اءٌ روح��يَّ��ٌة ع��زٌَّة ��َخ��تْ��ُه ض��مَّ
اإلب��اءْ ي��وم ف��ي ��يْ��ِم ال��ضَّ وإب��اءُ ُع��نْ��ُص��ره��ا ِم��ْن األوط��ان ش��َرُف
وم��اءْ ألج��ن��اٍد ن��اريْ��ن ب��ي��ن ُم��ْزِب��ًدا ج��ي��ًش��ا ح��اص��رَت ح��ي��ن��م��ا
ال��ه��واءْ ن��ف��ُس ُش��ع��ل��ًة َوت��راءَى ال��ل��ظ��ى ال��ب��ح��ي��راِت َغ��طَّ��ى ح��ي��ن��م��ا
ال��رَّج��اءْ تَ��ْع��ُد ول��م ال��ي��أَس ف��ات��ِت م��ص��ي��دٍة ف��ي ��ْخ��ُم ال��ضَّ وال��َع��ُدوُّ
��م��اءْ ال��سَّ أس��ب��اُب ع��نْ��ه وتَ��ن��اءْت َم��ه��رٍب أْدن��ى األرِض ف��ي يَ��ِج��ْد ل��م
ال��ذك��اءْ أس��ِر ف��ي وه��و َغ��بَ��اءٍ، أو َض��لَّ��ٍة ع��ن ال األَْس��ر ف��ي وَه��َوى

القتال فيها تركز إذ شهرته أصل كانت والتي الفقيد فيها دفن التي القرية هي وتننربج رجع، أفاء: 83
الرشقية. بروسيا يف واألملان الروس بني
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واألَْق��وي��اءْ ال��ق��َوى َف��ْوَق ُق��وٌَّة أح��الم��ِه ِم��ن ص��ادتْ��ُه إن��م��ا
ال��ب��الءْ ب��ال��ش��ع��ِب أح��دَق ع��ن��دم��ا ت��ض��ح��ي��ٍة ف��ي اإلخ��الِص ُق��وَُّة
وال��ِف��داءْ! ال��تَّ��ف��ان��ي ت��ع��اري��ِف ِم��ْن َم��ًدى أْس��َم��ى تَ��ع��ري��ُف��ه��ا ُق��وٌَّة

∗∗∗
��َه��داءْ! ال��شُّ وَوْح��ُي ال��م��ْج��ُد ه��ك��ذا أف��اءْ «تَ��ن��ن��ب��رَج» ف��ي دف��ي��نً��ا ي��ا
ال��ف��ض��اءْ ل��ذك��راه ال��رُّْع��ُب ي��م��ألُ ف��ات��ًح��ا ج��ري��ئً��ا ال��ح��ْرِب بَ��َط��ُل
س��واءْ ك��ال��ف��تْ��ِح ال��ت��س��ل��ي��َم ي��ج��ع��ُل ك��س��رت��ِه ف��ي ��ْه��ُم ال��شَّ واألَج��لُّ
األَُم��ن��اءْ َص��ْوَن ��ْع��َب ال��شَّ ويَ��ص��وُن ت��اَج��ُه يُ��َف��دِّي ال��رأِس ش��ام��ُخ
ال��وف��اءْ ي��وِم ف��ي ال��ِم��ثْ��ِل وع��دي��َم وَوًغ��ى َس��ْل��ًم��ا ال��ُخ��ل��ِق ع��ظ��ي��َم ي��ا
ووف��اءْ ل��ح��بٍّ ب��ق��رب��اٍن أو ت��ك��رم��ٍة ف��ي ��ْع��ُب ال��شَّ يُ��غ��اِل ل��م
وب��ن��اءْ؟84 ب��ُروٍج ِم��ن أس��م��ى ه��ي ْدتَ��ه��ا ب��دَّ ال��ت��ي وال��نَّ��ْف��ُس ك��ي��ف
ال��ق��ض��اءْ بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��دَّه��ر ب��س��ك��وِن أش��بَ��ه��ُه م��ا ال��ه��ادئُ نَ��ْع��ُش��َك
ب��ال��ث��ن��اءْ ال��ب��راي��ا ق��ب��َل ن��اط��ٌق أث��ٌر ذك��ٍر ك��لِّ ِم��ْن ح��اَط��ُه
ال��ب��ق��اءْ وم��ح��راِب ال��خ��ل��ِد ح��رِم ف��ي ش��خ��ص��َك ِم��ن ال��ره��ب��ِة دائ��ُم
��ي��اءْ! ال��ضِّ ه��االُت ال��ح��بَّ وك��أنَّ ت��ق��دي��س��ِه ف��ي ال��رَّْوع��ِة دائ��ُم

∗∗∗
ال��ش��َه��داءْ! وَوْح��ُي ال��م��ج��ُد ه��ك��ذا أف��اءْ «ت��ن��ن��ب��رَج» ف��ي دف��ي��نً��ا ي��ا
ال��نِّ��داءْ ال��ح��يُّ ول��ك وف��اءٍ، ِم��ْن ت��ش��اءْ ك��ن��َت ال��ذي ال��م��وِت ف��ي ل��َك
يُ��س��ت��ض��اءْ ن��وًرا األرِض ل��ش��ع��وِب أط��ل��ْع��تَ��ُه ال��ذي ال��م��ج��ُد ول��َك
ري��اءْ أو ب��ب��ط��ٍش إالَّ أه��ل��ُه ي��ح��ت��ف��ْل ل��م ال��ذي ال��ق��رِن ُم��ع��ج��ُز
ال��ك��ب��ري��اءْ ح��يَّ ال��ُخ��ْل��ِق ب��ال��ع��ظ��ي��ِم أدوائ��ِه ِم��ن ال��م��ن��ق��ذَ ج��ئ��تَ��ُه
ال��ع��زاءْ ي��وِم ف��ي ال��ِع��زََّة ه��ذه وط��ن��ي ف��ي أرى أن ل��ي َم��ْن آِه!
ال��ب��ك��اءْ ح��ت��ى ب��ه ال��ذُّلُّ ح��رَّم َم��أْت��ٍم ف��ي َم��أْت��ٍم ص��رع��ى ن��ح��ن
ال��ل��واءْ م��ح��س��وُد ال��ه��ام��ِة راف��ُع ل��وع��ت��ِه ف��ي ش��ع��بُ��َك ب��ي��ن��م��ا

الثمانية. بروجه وإىل تننربج يف العظيم التذكاري النصب إىل إشارة 84
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ال��زُّع��م��اءْ ف��ي��ه��ا أن��ج��َب َم��ْن م��ث��َل ��ٌة أمَّ أن��ج��ب��تْ��ُه زع��ي��ٌم م��ا
ال��ع��ظ��م��اءْ وَوْح��ُي ال��م��وِت ِع��َظ��ُم غ��اي��ٌة ه��ذي «ه��ن��دن��ب��رُج»! إي��ِه

الخالد)85 الحب (قصة Héloise & Abélard وأبيالرد إلواز

مركز وبلغ للميالد، عرش الثاني القرن يف املسيحية فالسفة أشهر من «أبيالرد» كان
كان كما الخارق، وذكائه معارفه بفضل شبابه يف باري» دي «نوتردام كنيسة أسقف
«ُفلبري» األسقف قريبة «إلواز» الحسناء لآلنسة معلًما فانتُِخَب ساحًرا، محبوبًا معلًما
غاية بلغ حتى Heloise & Abelard و«إلواز» «أبيالرد» بني ينشأ الُحبُّ بدأ ثمة ومن
بإغراء ناله ما عليه الوحيشِّ التعدِّي من «أبيالرد» ونال بينهما فُفِصَل والشهوة، العشق
من الكثريَ «أبيالرد» وعانى «إلواز» بْت ترهَّ كما راهبًا «أبيالرد» صار وأخريًا … «ُفلبري»
وفاتها وبعد الغبني. الحبِّ عذاب يف سنني بعده «إلواز» وعاشت شقيٍّا، ومات االضطهاد
«بري بمقابر مدفونان اآلن وهما واحٍد، مدفٍن يف بذكراهما برٍّا رفاتهما األبراُر جمَع بزمٍن

بباريس. الشيز»

ال��ه��وى ِم��َن َم��ْع��نً��ى أيُّ ال��ج��م��اْل ِم��َن َم��ْع��نً��ى أيُّ
ال��نَّ��َوى ِم��َن َخ��اَف��ا ح��ي��ن ال��ُم��َح��اْل ِم��َن ي��خ��اف��ا ل��م

األل��ْم ِم��ن ن��ع��ي��ٍم ف��ي
ال��َع��َدْم؟! ِم��ن وح��ي��اٍة

ص��ائ��نُ��ْه ال��ُح��بُّ ف��إذا ال��ح��ي��اْه ج��وه��َر نَ��ش��َدا
َم��ف��ات��نُ��ْه ن��ادْت ح��ي��ن ان��ت��ب��اْه ب��ال ن��َش��َداُه

��َم��ْم ال��صَّ إل��ى ن��اف��ذاٍت
ال��نَّ��َغ��ْم! ِم��ن داف��ق��اٍت

ِديَ��ن��ْه ل��ل��ح��بِّ إنَّ ف��ي��ل��س��وْف ال��ُح��بُّ رَع��ى م��ا

ص١٣٤. جرينبيس، بارستو ماجوري تأليف Personality كتاب يف القصة هذه تفاصيل تجد 85
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ُج��ن��ونَ��ْه يُ��ْرِض��ي وه��و ��خ��ي��ْف ال��سَّ ال��ع��اَل��َم وال ال
ع��اب��دي��ْه ال��ح��بُّ َدع��ا بَ��ْل
ال��نَّ��زي��ْه ال��خ��ال��ِق دع��وَة

َه��َوى وق��د ف��ت��س��اَم��ى ال��ع��ظ��ي��ْم األس��ق��ُف ه��َوى ق��د
اْرَع��وى م��ا َض��لَّ ُم��ْرِش��ٌد غ��ري��ْم ه��ل «إل��واُز»! إي��ِه

ُه��َدى ال��ه��وى وض��الُل
ُس��َدى؟! غ��ي��رِه وُه��َدى

ال��غ��راْم أس��ت��اذَة ث��م ال��ُع��ل��وْم ت��ل��م��ي��ذَة ُك��نْ��ِت
األن��اْم وت��ن��اس��ي��تُ��م��ا ال��ن��ع��ي��ْم ف��ت��س��اق��ي��تُ��م��ا

َح��واك��م��ا ُوج��وِد ف��ي
ِس��واك��م��ا! يَ��نَ��ْل��ُه ل��م

ال��لَّ��َه��ْب ب��ع��َده��ا وأت��ى ال��غ��راْم ث��ورَة ثُ��ْرتُ��م��ا
أَح��ْب؟ ِل��َم��ْن ح��راٌم ه��ل ال��ح��راْم ِم��ن ت��خ��اف��ا ل��م

أَب��ى م��ا ال��دَّه��ُر وأَب��ى
ِص��بَ��ا وِم��ْن وص��اٍل ِم��ْن

ل��ع��اش��ق��يْ��ن ح��رٍب وي��َل ُم��ع��َل��ن��ْه ال��ح��رُب ف��إذا
ص��ادق��يْ��ن ح��ب��ي��ب��يْ��ِن ع��ن ِس��نَ��ْه ِم��ْن ل��ل��دَّه��ِر ل��ي��س

دائ��م��ا ال��دَّه��ر ُس��نَّ��ُة
ظ��ال��م��ا! ال��ح��بِّ ف��ي س��اَد

��ري��ْد ك��ال��شَّ ال��ُح��بُّ غ��دا إْن َم��ْرح��ب��ا ال��دَّي��ُر أي��ه��ا
وال��ع��ب��ي��ْد األس��ِر ع��اَل��ُم أب��ى إْن ال��ُح��بِّ ُ َم��ل��ج��أ

ال��ذَُّرى ف��ي ال��ح��بِّ ِع��زََّة
ال��وَرى! أل��ه��َم َم��ْن وه��و

ال��ح��ي��اْة ه��و وص��اٍل ف��ي ِن��ع��م��ٍة بَ��ْع��َد ُف��رِّق��ا
ال��م��م��اْت م��ن وال��ت��داوي ب��ن��ق��م��ٍة ف��ت��داَوى

ك��اله��م��ا اع��ت��زاِل ف��ي
ِم��ن��ُه��َم��ا ن��اَل م��ا ن��اَل
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ال��زََّم��ْن ق��س��وُة وَع��َدْت األن��اْم ق��س��وُة وََع��َدْت
ال��ِم��َح��ْن ف��ي «إل��واُز» ح��ي��ن ال��رغ��اْم ف��ي و«أب��ي��الرُد»

راح��ُم ال��م��وُت وإذا
ظ��ال��ُم! ال��م��وُت وإذا

اض��ط��ه��اْد ع��ل��ى اض��ط��ه��اٍد ف��ي ال��ع��ذاْب ف��ي وال��م��وُت م��اَت
ال��وداْد ذك��ُرُه ي��ص��ْن إْن ال��ع��ق��اْب ال ال��وص��َل ش��اب��َه

َم��ْغ��نَ��ُم��ْه ال��م��وُت ف��إذا
َم��أْتَ��ُم��ْه! ال��ع��يْ��ُش وإذا

ن��ش��ي��ُدُه ح��م��اه��ا ف��ي ��ن��وْن ال��سُّ ب��ع��َدُه وَم��ض��ْت
تَ��س��ت��ع��ي��ُدُه دائ��ًم��ا ُج��نُ��وْن ف��ي «إل��واُز» ح��ي��ن

ل��ل��نَّ��َه��ْر أن��اش��ي��َد ِم��ْن
ال��ق��م��ْر! ِم��ن َح��ن��اٍن ف��ي

ق��ائ��َدا بَ��ْع��ُد ج��اءَه��ا ُم��ش��ِف��َق��ا ال��م��وُت وإذا
م��ع��ان��َدا رأتْ��ُه أو ُم��ن��اِف��ق��ا رأتُ��ه م��ا

ال��بَ��َش��ْر ِم��َن أْص��َف��ى ه��و
ال��ق��َدْر! ِم��َن أْح��نَ��ى ه��و

خ��ال��َدْه ِج��دُّ ��ٌة ِق��صَّ ال��ثَّ��َرى ف��ي ال��ُح��بُّ ف��إذا
ع��اب��َدْه ال��ح��س��ُن وث��َوى َع��َرى ال��ذي َع��راُه ق��د

م��ع��اِن��َدْه ُدن��ي��ا رغ��م
ب��ائ��دْه! وه��ي بَ��ِق��يَ��ا

ح��ن��اْن ف��ي ال��م��وِت رق��دَة ف��رق��ٍة رغ��َم رق��َدا
ال��زَّم��اْن ال��ُم��ذِْن��ُب ف��إذا ِح��ق��ب��ٍة ب��ع��د ِح��ق��ب��ًة

وال��ه��وى ال��ُح��ْس��َن يُ��نْ��ِص��ُف
َه��َوى! أو ت��اَب َم��ْن م��ث��َل

ال��م��م��اْت ف��ي اآلَن يُ��ْج��َم��ُع ال��رُّف��اْت ط��اه��ُر وإذا
��ت��اْت ال��شَّ ِم��ن ل��وٍن ك��لَّ ال��ح��ي��اْة ف��ي ذاَق أْن ب��ع��د

ُم��ق��دَُّس ق��ب��ٌر ذاك
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يُ��ْح��َرُس! ف��ي��ه م��ا ك��لُّ
وال��ج��م��اْل ال��ح��بِّ رق��دَة وص��اْل ف��ي اآلَن رَق��َدا
غ��اْل وك��لَّ غ��اٍل ك��لَّ ال��م��ح��اْل ِم��ن واس��ت��ب��اَح��ا

ال��دُّم��وْع ِم��َن ن��اال ث��مَّ
يَ��ُض��وْع! ل��ن��ا ِش��ع��ٍر ك��لَّ

العمال نصري

سجنه.) يف حليم عباس الرشيف (إىل

األع��داءِ إلس��اءِة ال ، ل��ل��ح��بِّ غ��اي��ٌة ب��أن��َك ف��ِث��ْق اْض��ُط��ِه��ْدَت م��ه��م��ا
األن��واءِ ع��ل��ى ال��ب��اق��ي وح��ده ه��و وإنَّ��م��ا ال��رَّف��ي��ِع ل��ل��ش��رِف ع��اَدْوَك
��ع��ف��اءِ ب��ال��ضُّ ال��ِب��رُّ ه��ذا ال��ن��اِس ف��ي ُرت��ب��ًة ح��س��بُ��َك ال��ع��م��اِل خ��ادَم ي��ا
ال��ك��رم��اء؟! ف��ي اإلك��راُم ب��ه أْول��ى م��ا تَ��ع��ي��ُب ك��ي��ف ِب��ئ��َس! ال��س��ي��اس��ة! ِب��ئ��َس
ال��ن��ب��الءِ ف��ي ال��ن��ب��ل ال��ع��ظ��ي��ُم أن��َت ف��إنَّ��م��ا «ال��ن��ب��ي��ِل» ل��ق��َب ح��رََّم��ْت إْن
ل��ل��ش��رَف��اءِ ال��ج��ب��روِت وص��م��ِة ِم��ْن َم��ث��اب��ٌة ف��ه��و ال��س��ج��َن أودع��وَك أو
«ال��رؤس��اءِ» أرؤُس تُ��خ��َف��ُض ح��ي��ِن ف��ي غ��دا ال��ع��ال��ي رأَس��َك تَ��رف��ُع ول��س��وف
ال��زُّع��م��اءِ ِم��ن َم��راِف��ُق��ه��ا َش��ِق��يَ��ت أم��ٍة تَ��ف��رُِّق ِم��ْن ال��ج��ن��اي��ُة ه��ذي
ورج��اءِ؟ ِع��زٍَّة َم��ْط��َل��َع زال م��ا ال��ذي «ال��وف��َد» ن��اص��روا ل��و ض��رُّه��م م��ا
م��راءِ؟ دوَن ال��ذُّلِّ َم��ه��اوي إالَّ وال��ه��وى ال��ت��ف��رُُّق وه��ل ض��رُّه��م؟ م��ا
إخ��اءِ! ك��لُّ ف��م��اَت اإلخ��اءَ، يُ��ح��ي��ي ال��ذي ال��خ��ي��َر تَ��ق��ت��ُل ال��س��ي��اس��ُة! ب��ئ��َس
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الشمس نور

دق��ائ��ِق؟!86 م��ن��ذ ال��ش��م��ِس بَ��ْع��َض ي��ُك أل��م خ��ال��ق��ي ُص��ن��ِع ِم��ن اإلع��ج��اَز ت��ن��اول��تُ��ه
خ��اف��ِق ك��ال��ع��واط��ِف ب��م��وٍج وف��اض داف��ًق��ا87 ك��ال��ي��ن��اب��ي��ِع م��ن��ه��ا ��َر تَ��ف��جَّ
راش��ِق؟88 س��ه��م ِم��ن ال��ذَّرَّاُت أم ت��س��ي��ُل ط��اق��ٌة ه��و ه��ل نَ��ْدِر ل��م وأف��َع��م��ن��ا:
ع��اش��ِق َرْوِع ف��ي ال��ش��م��ِس ُغ��روِب وع��ن��د وام��ٍق ت��ق��ب��ي��َل ��ب��ح ال��صُّ ف��ي يُ��ق��بِّ��ل��ن��ا
ح��ان��ِق أراج��ي��َف ��ي��ن��ا ت��ل��قَّ ك��أنَّ��ا ج��ان��يً��ا ال��ظ��ه��ِر َل��ْف��ح��ِة ف��ي ويَ��ض��ربُ��ن��ا
ال��ح��ق��ائ��ِق؟ ورم��ِز ال��دُّن��ي��ا ج��وه��ِر ِس��َوى وس��ائ��ًغ��ا ُم��رٍّا ال��ش��م��ِس نُ��وُر ك��ان وه��ل

الفن قطار

١٩٣٤ سنة أغسطس ١٨ يوم البحر قطار يف الديوان صاحب نظمها شعرية (خواطر
صحبته يف وكان الفن وأهل الكثرية الجمال نماذج من فيه ملا الفن بقطار نعته وقد

عتيق.) العزيز وعبد مبارك زكي الدكتور الشاعران

ال��ط��ائ��را89 ت��ك��ون أن ف��ح��ظ��ك ِط��ْر أو وُم��غ��ام��را م��ج��ازًف��ا ق��ط��اُر ي��ا ِس��ْر
ق��ادرا ج��ري��ئً��ا يَ��ط��ي��ْر َح��م��ل��َت ق��د م��ا يَ��ن��ْل وَم��ْن ال��ج��م��اِل، أل��واَن ح��م��ْل��َت
ش��واع��را ك��ال��س��ح��اِب م��ت��ع��ج��ب��اٍت ب��غ��ت��ًة ل��ك ��ت��ْت ت��ل��فَّ ال��ح��ق��وُل ه��ذي
وخ��واط��را ع��واط��ًف��ا ال��ه��واءُ م��اج م��ث��ل��م��ا األش��ع��ِة َوَه��ِج ف��ي يَ��رق��ص��َن

الشمس، كتلة من جزءًا ذلك قبل كانت وقد دقائق، ثماني نحو يف فراقها بعد الشمس أشعة تبلغنا 86

الكتلة. تلك من شيئًا معها تحمل فهي
طن. ميلون ألف ٣٦٠ متوسطه ما يوميٍّا مادتها من الشمس تشع 87

وحدتها «مادة» هي أم «كم» وحدتها طاقة أهي األشعة: دراسة يف العلماء بني الخالف إىل إشارة 88
للصفتني؟ جامعة هي أم «ذرة»

برسعة يسري وأن واإلسكندرية القاهرة بني املحطات من محطة يف إال يقف ال أن البحر قطار عادة من 89

فائقة.
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آس��را ال��م��ق��يَّ��َد نَ��َرى األس��ي��ُر وه��و وث��ب��ِه ف��ي ال��ذي ��ج��ِر ب��ال��شَّ وت��م��رُّ
زاخ��را تَ��م��رَّد وق��د ال��ح��ي��اِة ب��ح��َر ع��واط��ف��ي ك��ع��ب��ِر ت��ع��ب��ُره وال��ن��ي��ُل
ظ��اف��را ح��ربً��ا خ��اض ق��د وك��أن��م��ا م��ب��كِّ��ًرا ال��ك��ري��م ب��ال��ف��ي��ض ج��اءَ ق��د
ب��اك��را90 ��َل ف��ع��جَّ ن��اح��ْت ق��د وال��ب��ؤس األس��ى ف��ي ال��ش��ق��ي��ة م��ص��ُر وك��أن��م��ا
م��ت��ط��اي��را م��ت��ج��م��ًع��ا، م��ت��وثِّ��بً��ا، ال��ه��وى ُم��ش��ت��ع��َل األم��واِج، ُم��ت��الِط��َم
ث��وائ��را ال��دام��ي��ات ال��م��ي��اَه ف��ت��رى ش��ج��ونَ��ه يُ��ث��ي��ر م��ا ت��روي وال��ن��خ��ُل
ال��س��ام��را ي��ه��زُّ ط��رٍب ك��م��م��ثِّ��ٍل زه��وُه ل��ك��ْن ال��لَّ��وِن، زاه��ي واألرُز
ال��ش��اع��را ت��س��ت��ث��ي��ر غ��رق��ى ال��م��اءِ ف��ي ش��ع��وُره��ا ح��ي��ن ال��ص��ف��ص��اُف َوت��دلَّ��ِت
غ��ادرا ذن��بً��ا ي��أِت ل��م وك��أنَّ��م��ا ل��ف��ق��ده��ا ي��ئ��نُّ اآلس��ي وال��ج��دوُل
َم��ش��اع��را وك��نَّ أف��ئ��دًة ع��بَّ��رَن وك��لُّ��ه��ا ال��ص��ام��ت��اُت، ال��ح��ي��اِة ُص��َوُر
س��اح��را ال��م��الح��َة س��رَق ك��م وال��نُّ��وُر ُم��ص��اح��ب��ي ال��ج��م��اِل َوْح��ِي ِم��ن وخ��ط��ف��ن
ذخ��ائ��را؟! ل��ل��ح��ي��اة ت��ح��م��ُل ح��ي��ن ل��َك وق��ف��ٌة م��ا ت��ق��ْف! وال ق��ط��اُر ي��ا ِس��ْر
ال��ث��ائ��را ال��ع��ب��ق��ريَّ ال��ج��م��اَل واح��ِم ف��ات��ًح��ا ال��ش��واط��ئ إل��ى ق��ط��اُر ي��ا ِس��ْر
ق��اه��را ال��م��ق��دَِّس ب��ال��ح��س��ِن وغ��دوَت م��ق��دًَّس��ا ال��ج��م��ي��ِل ب��ال��ف��نِّ ص��رَت ق��د

الشاطئ حرب

استانيل) شاطئ (استيحاء

س��اخ��ْر! ي��ا ! ب��ال��ش��طِّ ع��اب��ثً��ا ي��ا آخ��ْر؟ ِم��ْن ال��ح��رب ل��ه��ذي أَوَم��ا
ال��ع��اث��ْر؟ ك��ال��ف��ارِس م��س��ت��س��ل��ًم��ا َف��َرٍق ف��ي ال��ص��خ��َر س��م��ع��َت أَوَم��ا
ال��ق��اه��ْر؟ ي��ِد ف��ي األس��ارى م��ث��ل م��ن��ص��رًم��ا ال��رم��َل رأي��َت أَوَم��ا
ك��اس��ْر ع��ل��ى م��ك��س��وٌر ج��ي��ش��ان ��ِق��ه��ا تَ��دفُّ ف��ي ج��ن��وُدَك ه��ذي
غ��ائ��ْر وُج��ْرُح��ه��ا ي��س��ت��ق��رُّ ال َزب��ٌد ِدم��اؤه��ا ال��ع��ن��اءِ َج��ْرَح��ى

مبكًرا. العام هذا يف النيل فيض واىف 90
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ال��ث��ائ��ْر ال��ص��اخ��ُب وم��ن��ه��ا ت��ك��ب��و ح��م��اس��ت��ه��ا ف��ي ص��ف��وًف��ا تَ��تْ��َرى
ال��ظ��اف��ْر َح��ل��ب��ِة ف��ي َم��ه��ُزوُم��ه��ا ِف��َرٌق ف��ك��أن��ه��ا وت��خ��ال��ط��ْت
ال��ج��ائ��ْر إق��داِم��ه��ا ع��ل��ى ح��ربً��ا ��ت��ه��ا أش��عَّ ِم��ْن تُ��رس��ل وال��ش��م��ُس
ال��خ��اط��ْر ث��ورِة ف��ي األس��ى ج��رَى َج��َرى ال��م��ي��اِه ع��ل��ى ال��ل��ه��ي��َب ف��ن��رى
ط��ائ��ْر ل��ه��ا َم��رأًى ف��ك��أن��ه��ا تُ��راق��بُ��ه��ا ج��زٍع ف��ي ��ْح��ُب وال��سُّ
ال��ح��ائ��ْر ب��روح��ِه ي��ش��ع��رون ال َم��رٍح ف��ي ال��م��وِج ب��ي��ن وال��ن��اُس
ال��غ��ادْر ك��وف��اِئ��ه ف��ح��روبُ��ُه ُش��ُغ��ٍل ف��ي ن��ج��واه ع��ن وال��ح��س��ُن
ص��اغ��ْر ال��ه��وى ف��ي ف��ؤاًدا إالَّ ت��رك��ْت ف��م��ا ن��م��اذُج��ه ط��اف��ْت
ال��س��اح��ْر روِح��ه��ا م��الب��س إالَّ َم��ل��ب��س��ه��ا ك��لِّ ِم��ن َوت��ج��رََّدْت
ل��ل��ش��اع��ْر! ح��ي��ي��َت ال��ح��ي��اِة َح��ْرَب وي��ا ال��ح��ي��اِة َم��رأى ي��ا ب��ح��ُر! ي��ا

املهلهلة

��َع��ْه ال��م��ت��وجِّ ال��م��أس��ورِة َم��ْل��بَ��ُس ه��و ك��أن��م��ا ال��ج��م��ي��َل َم��ل��ب��َس��ِك َه��ْل��َه��ْل��ِت
وم��زََّع��ْه ل��ب��س��ِت م��ا م��زََّق ب��األس��ِر م��وكَّ��ًال ك��أنَّ َع��ِريَ��ا ق��د ك��ت��ف��اِك
م��وَدع��ْه ب��ح��س��ن��ِك وغ��دْت وم��ح��ب��ت��ي رح��م��ت��ي ث��ارْت إل��ي��ِك ن��ظ��رُت ف��إذا
ُم��بْ��ِدَع��ْه! ي��ق��دُِّس ع��رب��ي��ٍد زيِّ ف��ي أب��دع��ت��ِه ال��ذي ب��ال��ح��س��ِن وُف��ِت��نْ��ُت

السوداء الراية

ال��م��ي��اْه ��وا أمُّ َم��ْن ت��ح��ذي��ِر ف��ي ال��ش��اط��ئ ع��ل��ى ِرفِّ��ي
روع��ًة ي��ك��ف��ي ال��م��وِج اح��ت��ش��اُد ك��ان وإْن ��ي ِرفِّ
ك��ال��ُع��ت��اْه ع��ت��يٌّ وال��ح��بُّ ال��ش��اط��ِئ ع��ل��ى ��ا أمَّ
س��اع��ًة؟ َم��َداُه ب��ل��وى ِم��ْن ال��ن��اَس ي��ص��ون ذا َم��ْن

∗∗∗
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ال��خ��ض��ْم ي��ط��غ��ى ك��م��ا ت��ط��غ��ى أم��واُج��ه ب��ن��ا ط��اح��ْت
ك��ال��رم��اْل ف��ه��ان��ْت ض��ح��اي��اُه م��نَّ��ا وت��ت��اب��ع��ت
واألم��ْم ال��ع��واط��ف ُع��ْم��ُر ُع��ْم��ره ول��ك��ن ب��ح��ٌر
ال��خ��ي��اْل! آي��اِت ال��ج��بَّ��اِر إي��غ��ال��ه ف��ي ب��زَّ ق��د

املسافر

ال��ق��م��ْر وج��ُه أط��لَّ ��ح��اْب ال��سَّ َج��ْوِن ب��ي��ِن ِم��ْن
س��ف��ْر ف��ي ل��م��ؤم��ٍن ��ع��اْب ال��صِّ ك��أن��ه��نَّ
��ع��اْب ال��صِّ تُ��ب��اِل وال ��م��اءْ ال��سَّ م��الَك ي��ا ِس��ْر
ع��ذاْب ف��ي تَ��ِس��ْر وإْن ال��رَّج��اءْ ُروُح ف��ف��ي��َك
ق��ل��وْب ِم��ن ال��ه��وى َرْج��ُع إالَّ ال��ح��يُّ نُ��وُرك م��ا
ال��ح��ب��ي��ْب تُ��راع��ى ك��م��ا وظ��الَّ نُ��وًرا تَ��ْرع��اَك
بَ��ْل��َس��م��ا ل��ن��ا وُك��ْن تَ��ب��ت��ئ��ْس وال َف��ِس��ْر
��م��ا ال��سَّ يُ��ن��اِج ل��م ل��و يَ��ئ��ْس ق��د ف��ك��لُّ��ن��ا

املقدس النهر فيضان

(.١٩٣٤ سنة سبتمرب ٤ يوم أصيل يف بالجيزة الحمام» «كازينو عند (نظمت

ِف! واألالَّ األح��ب��اِب ع��ل��ى َح��ْرٌب ُم��َواِف وه��و ل��ل��نِّ��ي��ِل ي��ا — «ال��ن��ي��ُل»
ال��ع��اف��ي ال��ودوِد ال��ش��طِّ ع��ل��ى وق��ض��ى ض��اح��ًك��ا ال��غ��ري��ق��ِة ال��ُج��ُزِر ع��ل��ى أْوِف��ى
ض��ف��اف غ��ي��َر َغ��دْوَن ��ف��اُف ال��ضِّ وإذا وش��ه��ي��دٌة ش��ه��ي��دٌة ال��ِغ��راُس ف��إذا
ب��خ��اِف ل��ي��س أخ��ف��اه��نَّ ال��رَّوِع ف��ي ق��ل��وب��ن��ا ك��خ��ف��ِق م��ص��ط��ف��ٌق وال��م��وُج
ال��ج��اف��ي ال��ع��ت��يِّ ال��زَّم��ِن ب��ح��ق��ائ��ِق م��ق��يَّ��ًدا ال��خ��ي��اِل َوثْ��َب م��ت��وثِّ��بً��ا
واألط��ي��اِف اآلص��اِل م��ن ُج��ِم��َع��ْت ذه��ب��ي��ٍة ُس��م��رٍة ِم��ن م��ت��ج��ل��ب��بً��ا
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ال��م��ت��الِف ال��م��ت��م��رِِّد وب��رع��ش��ِة ُش��خ��وُص��ُه ال��وق��وِر ال��ش��ي��ِخ ف��رِح��ة ف��ي
األع��راِف ال ال��ج��ن��اِت َم��ن��ب��ع ِم��ْن ب��م��ائ��ِه ال��ج��م��ال أس��اط��ي��ُر ج��اءْت
��اِف ال��رفَّ ب��روِح��ه ال��ن��س��ي��ُم ه��ذا س��رى ح��ت��ى ن��ف��ح��اتُ��ه ف��ت��ق��دَّس��ْت
ق��واف دوَن اآلب��اِد م��ن ش��ع��ًرا إن��ش��اده ف��ي ال��ن��وت��يَّ ال��م��ل��ه��ِم
ال��ه��تَّ��اِف ُوث��وب��ِه وق��ُع وال��ب��ح��َر م��اِئ��ِه ُج ت��م��وُّ ب��ه ال��رويَّ َم��زَج
ب��زف��اِف ل��ه��ا ن��واع��ي��ٌر ت��ش��دو ع��ن��دم��ا ال��ج��داول إل��ى ي��س��ي��ر وح��ٌي
ي��واف��ي91 ال��ح��ب��ي��ُب ب��ات وق��د واٍف ع��اش��ٍق أن��َة ك��ال��ش��ادوِف وت��ئ��نُّ
أل��ف��اِف ل��ه��ا ألح��الٍم ع��رٌس ت��ج��دي��دِه ف��ي «ال��ن��ي��ل»، ه��ذا ع��رُس ه��ُو
آالف ف��ي األرب��اُب ��ُه وتَ��ُح��فُّ ح��ف��يَّ��ًة ال��ق��روُن تُ��ب��ارُك��ه ُع��ْرٌس
ال��ص��اف��ي ال��ح��ن��وِن األف��ِق ف��ي ن��ق��ش��ت��ه ع��ن��ده ك��ال��م��ص��وِّر «ال��ط��ب��ي��ع��َة» وت��رى
إس��ف��اِف وال إغ��راٍق غ��ي��ر ف��ي ك��س��ح��رِه ال��ُغ��روِب ِس��ْح��ُر ب��دا ح��ت��ى
واف ك��ط��ي��ٍر ط��ائ��رًة األُف��ِق ف��ي ش��اع��ٍر ب��ل��ه��ف��ِة َم��ش��اِع��ُرن��ا وَم��ض��ْت
��اِف ال��رجَّ ف��ي��ض��اِن��ه��ا إل��ى تُ��ص��غ��ي ك��أن��ه��ا ال��م��ي��اه خ��ي��االِت وع��ل��ى
واآلن��اِف واألس��م��اِع أح��داِق ال��ـ ِم��ن ن��ج��واه��ا األح��ق��اَب وتُ��ب��ادُل
أط��ي��اف وم��ن س��ح��ٍر م��ن ل��ل��ن��ي��ِل ب��ع��اَل��ٍم ال��ع��اب��دي��ن ن��ع��ي��َش ح��ت��ى

الشاطبي رمل عىل

ال��ع��اث��ْر ل��ل��نَّ��ِزِق ك��ال��ل��ه��ف��ِة تَ��واَل��ى ال��ش��طِّ ع��ل��ى ال��م��وُج
ال��ش��اع��ْر ُروح ف��ي ك��ال��ل��وع��ِة يَ��ت��ع��ال��ى ه��دي��ٌر وال��م��اءُ
ال��ك��اف��ْر ق��ل��ب م��ن ك��ال��ت��وب��ِة تَ��َج��لَّ��ى ال��ص��خ��ر ع��ل��ى وال��ع��ش��ُب
ال��س��اح��ْر ك��ال��م��ع��ن��ى ف��إذاه��ا م��م��ثَّ��ل��ٌة ل��ل��ح��سِّ ُص��َوٌر
وال��خ��اط��ْر ال��م��ه��ج��ِة ف��ي غ��اب��ت لُ��ِم��َس��ْت ف��إْن تُ��َح��سُّ ب��ال��لَّ��م��ِس

جفاء. بعد املوايف حبيبه إىل الوايف املحب من اللهفة أنة 91
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ال��ذاك��ْر ذاك��رِة ف��ي أخ��رى ُص��َوٍر ف��ي ع��ادت أو غ��اب��ت
ال��ب��اك��ْر اإلص��ب��اِح ك��خ��ي��اِل ت��راَم��ى ال��رم��ِل ع��ل��ى وال��ح��س��ُن
آس��ْر ُص��ب��ٍح ِم��ن أل��ح��انً��ا ب��ه وك��أنَّ أت��م��اله
ق��اه��ْر إي��ح��اءٍ ف��ي ص��دَح��ْت ص��دَح��ْت ف��إذا ف��ي��ه ُح��ِب��َس��ْت
ال��ط��اه��ْر َم��ْع��نَ��اُه ِم��ْن خ��م��ًرا تَ��ْس��ق��ي��ن��ي ال��ن��ظ��رَة وك��أنَّ
ال��ح��ائ��ْر ال��ص��وف��يِّ ك��م��ع��ان��ي م��ق��دََّس��ٌة األج��س��اُم ف��إذا
ال��ن��اظ��ْر ال ل��ل��ن��ظ��رِة ُخ��ِل��َق��ْت ِع��زَّتُ��َه��ا ول��ك��ْن تُ��ش��ت��اُق
ال��خ��ائ��ْر ��ْوءِ ك��ال��ضَّ وتُ��ث��لَّ��ُم م��ب��ع��ث��رًة األه��واءُ تَ��ْه��وى
وال��ن��اف��ْر ال��م��س��ت��أن��ُس وه��و ب��ك��ع��ب��ت��ِه ال��ن��اُس وي��ط��وف
زاخ��ْر ق��َل��ٌق ف��ص��التُ��ه��م��و ب��اَل��ى وم��ا ال��ُع��بَّ��اَد ب��اَل��ى
ع��اذْر ب��ال ال��ب��ح��ُر يَ��ش��ق��ى ك��م ص��التُ��ه��م��و ال��ب��ح��ِر وص��الُة
غ��ادْر الٍه ب��ه وال��ش��طُّ َم��ع��اٍن ال��ح��س��ِن إل��ى ج��ذب��تْ��ُه
ال��م��ت��ن��اِح��ْر ك��ال��ش��وِق يَ��ْف��نَ��ى َزب��ٍد ف��ي ال��زف��رَة ويَ��ب��ثُّ
ال��م��اه��ْر! ل��ل��ف��نَّ��اِن إالَّ ُس��ًدى ت��م��رُّ ال��س��اع��اُت وإذا

الوداع لفتة

(.١٩٣٤ سنة سبتمرب ٩ يف استانيل شاطئ (عند

َوَص��لِّ ب��ه ال��ج��م��اُل َس��م��َح م��ا ف��ن��اِج ال��وداُع ح��اَن
ال��م��م��لِّ ال��ع��ي��ِش أس��ى س��وى ِع ال��ودا بَ��ْع��َد م��ا ق��ل��ُب ي��ا
وال��تَّ��َم��ل��ي ��ِل ال��ت��أمُّ ف��ي َع��ة األش��ْع ِم��ن اس��ت��ط��ع��َت م��ا ُخ��ذْ
وظ��لِّ ظ��لٍّ ع��ل��ى ن��ور ف��ي ال��ح��س��ن ان��س��ج��ام وم��ن
أج��لِّ وه��ٍج ع��ل��ى وَه��ٌج وش��م��ُس��ه ال��غ��روب، وم��ن
م��ث��ل��ي ال��ن��اريِّ ُق��رص��ه��ا ف��ي ف��وق��ه��ا ت��س��ب��ُح ��ح��ُب وال��سُّ
ال��ُم��ِض��لِّ ش��ج��ن��ي إل��ى أه��ِوي وع��ن��ده��ا ت��غ��ي��َب ح��ت��ى
ال��م��س��ت��ق��لِّ ال��ع��ظ��ي��ِم ـ��ب��ح��ِر ال��ـ إل��ى ت��ه��وي ك��م��ا أه��ِوي
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وذُلِّ ُظ��َل��ٍم ع��ل��ى ُظ��َل��ٍم ف��ي ب��ال��م��وج م��ت��الط��ًم��ا
ودلِّ ُح��س��ٍن م��ن ك��ال��نَّ��م��ل وادَّخ��ْر ف��ؤادي ي��ا ُخ��ذْ
ول��ي��ل��ي ح��رم��ان��ي رف��ي��ُق ُد وال��ب��ع��ا زادي ف��ال��ح��س��ُن
ح��ول��ي بُ��ع��ث��رَن وك��ل��ه��ا تُ��َح��دُّ ال ك��ن��وٌز ه��ذي
ل��ع��ل��ي! ب��ه��ا! أس��ت��ج��مُّ ِل��ي ل��ع��ْل م��ن��ه��ا! وادَّخ��ْر ُخ��ذْ

البشبييشالشاعر92

البشبييش.) محمود الكبري األديب صديقي (إىل

األدي��ِب َم��ع��ان��ي ف��ي ال��ن��بْ��ِل ِم��ن ب��أل��واٍن تَ��َج��لَّ��ى ال��ذي ص��دي��ق��ي ي��ا
ال��ح��ب��ي��ِب؟ ه��ذا َف��ْق��ِد ف��ي ُق��ل��وبً��ا ال��ُم��ْدم��ي َخ��ْط��ب��َك ف��ي ال��وف��يُّ َع��زائ��ي م��ا
ال��ع��ج��ي��ِب ال��خ��ي��اِل ن��ف��ح��ِة ِم��ْن ال��رَّاح��ُل واب��نُ��َك ب��ي��تُ��ك��م ��ع��ِر ال��شِّ أَْس��َرُة
ال��خ��ص��ي��ِب ال��ج��م��ي��ِل ُروح��ِه وف��ي ال��ُح��رِّ ع��ي��ش��ِة ف��ي ��ع��ِر ل��ل��شِّ رم��ًزا ك��ان
األري��ِب؟ ال��ع��ظ��ي��ِم ل��ألِب أٍب ِم��ن ح��ن��اٌن إالَّ يَ��رث��ي��ِه ل��ْح��ٍن أيُّ
ال��ل��ه��ي��ِب ال��ح��م��ي��ِم ِم��ن ب��ذوٍب ب��رك��اٌن ف��اَض ك��م��ا ُم��ه��ج��ت��ي ِم��ْن ف��اَض
ال��ره��ي��ِب ال��وداِع م��وق��ِف ف��ي ال��ش��اع��ِر ُم��ه��ج��ِة ِم��ن ال��ح��ن��اُن ه��ذا َش��دَّ
ال��تَّ��ع��ذي��ِب م��ن ل��وٌن ووف��ائ��ي ع��زائ��ي َم��ْح��َض إنَّ … ع��ن��َك ُص��نْ��ت��ه
ال��م��س��ل��وِب ل��ق��ل��ب��َك ُم��ع��ي��ًدا ال��ن��وَر تُ��رس��َل أن ال��ش��م��وَس وس��أل��ُت
ط��ب��ي��ِب ح��ص��ي��ٍف م��ن ك��ال��ط��بِّ ال��ب��س��م��َة ي��ب��ع��ث أن ال��ج��م��اَل وس��أل��ُت
ال��م��غ��ي��ِب ه��ذا ن��ش��ي��َد تُ��غ��نِّ��ي أْن ش��يءٍ ك��لِّ ف��ي ال��ح��ي��اَة وس��أل��ُت
ال��غ��ي��وِب رح��ي��ِب ف��ي ال��ُح��ْس��ِن ِم��ن ال��خ��اف��ي ذل��ك ع��ن ال��لِّ��ث��اَم وت��م��ي��َط
وال��ن��ح��ي��ِب األس��ى ال ب��ال��ُح��بِّ ال��ح��اف��ِل ُم��ل��ك��ِه ف��ي ال��ن��ع��ي��َم ِل��تَ��ش��ي��َم
ال��ق��ش��ي��ِب ال��ن��ض��ي��ِر ُح��س��ن��ِه وف��ي األس��َم��ى»93 «ال��ش��اع��ر ُص��ح��ب��ِة م��ن س��م��اءٍ ف��ي

.١٩٣٤ سنة سبتمرب ١٥ يف تويف وقد البشبييش الفتح أبو محمد النابه الشاعر هو 92

وتعاىل. سبحانه الخالق 93
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ال��ج��دي��ِب ال��ف��ؤاِد ف��ي وال��ُح��بَّ ال��رَّح��م��َة يَ��ب��ع��ُث ب��م��ا ل��ن��ا يُ��وح��ي ح��ي��ث
ال��م��ش��ي��ِب ون��وِح ��ب��ا ال��صِّ ل��ب��ك��اء ع��زاءٍ ب��أس��م��ى ل��ن��ا ويُ��َغ��نِّ��ي

الحرب غول

خ��راِب؟ ح��ص��اَد م��الي��ي��نً��ا ح��ص��دَت ب��ع��دم��ا ال��ن��اِس ح��اص��َد ي��ا تَ��س��ت��ح��ي أال
ل��ك��الِب؟! ح��ظَّ��ه��م أل��َق��ْوا ال��ن��اُس إذا تَ��س��ت��ح��ي أن��َت ل��م��ن ل��ك��ْن ت��س��ت��ح��ي؟ أال
س��ب��ي��ِل ك��لَّ ل��ل��تَّ��دم��ي��ِر تُ��ه��يِّ��ئُ ُع��ص��ب��ٍة94 ره��َن ُدن��ي��اه��م��و ت��رك��وا ل��ق��د
ع��وي��ِل ف��ن��وُن ال َس��الٍم ف��ن��وُن ُف��ن��ونُ��ه��ا ال��ح��ي��اَة أنَّ ف��ق��ه��وا وم��ا
ن��ف��س��ِه س��يِّ��َد واإلن��س��اُن تُ��َق��دَُّس ِم��لَّ��ًة ال��ت��ع��اوُن ك��ان ول��واله��م��و
َرْم��س��ِه! أح��اب��ي��ِل ف��ي ف��ك��لٌّ أع��اٍد، ك��أن��ن��ا ال��ض��واري أش��ب��اَه نَ��بْ��َق ول��م

الفالح خراب

حليم.) عباس الرشيف إىل (مرفوعة

ال��َم��َغ��ان��ي؟ أه��ُل ون��ح��ن ال��ُم��َع��ان��ي ِس��واه ذا َم��ْن
ج��ان��ي ِش��بْ��ُه ف��ك��لُّ��ن��ا ف��َع��ْدل ش��ك��ون��ا إذا
ال��ث��ان��ي ال��خ��راُب ه��ي ب��ات��ْت َل��ل��ض��رائ��ِب ي��ا
األم��ان��ي ع��دي��ُم َع��يْ��ٌش ك��ف��اُه م��ا ك��أن��م��ا
وام��ت��ه��اِن؟ َردِّي ع��ل��ى َع��يْ��ٌش ثَ��مَّ وه��ل َع��يْ��ٌش؟
ال��زَّم��ان ال��ب��ع��ي��ِد ِم��َن ال��م��واض��ي «م��ص��ر» أب��ن��اءُ
م��ك��اِن ب��ك��لِّ ل��ه��م َرْم��ٌز ال��ق��ذارُة ه��ذي
األغ��ان��ي ف��ي��ه��ا ت��م��وُت ق��ب��وٌر ال��ب��ي��وُت ه��ذي

إليها. ومن الحربية املصانع أصحاب عصابة 94
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ف��ف��اِن ال��ك��س��اءُ ��ا أمَّ ف��َوْه��ٌم ال��ط��ع��اُم ��ا أمَّ
ال��ج��ب��اِن خ��س��َف يُ��س��اُم م��ري��ٍض ِش��ب��ُه وال��ك��لُّ
ض��م��اِن ِم��ْن ل��ه��ْم وم��ا ص��دي��ٍق ِم��ْن ل��ه��م وم��ا
ب��ان��ي أك��رُم ألَن��َت ال��م��س��اع��ي ن��ب��ي��َل ف��ي��ا
ه��واِن ِم��ن أغ��ث��تَ��ُه ه��واٍن ف��ي ع��ام��ٍل ك��م
يُ��ع��ان��ي ش��ع��ٍب رج��اءَ ��ْق وَح��قِّ أخ��اُه ف��أن��ق��ذْ

اآلثار اَمة رسَّ

بأسوان.) منفاها يف العالييل جميلة الشاعرة اآلنسة (إىل

اآلث��اِر؟ روائ��َع َف��ت��ن��ِت أت��رى ال��دُّم��ى تَ��ف��ت��ن��ه��ا اآلث��اِر ��ام��َة رسَّ
ال��ج��بَّ��اِر م��ل��ك��وت��ه��ا ِم��ْن وال��َوْح��ِي ب��ال��ه��دى ال��ع��زي��زُة رس��ائ��لُ��ِك واف��ْت
��اِر س��حَّ ل��ع��اَل��ِم ��م��اءَ ال��سَّ ج��اَز س��اح��ٍر ب��ن��ش��وة ط��ائ��رًة ك��ن��ِت ق��د
ال��ج��اِر ب��روِح ت��س��م��و ج��ي��رٍة ف��ي ق��ري��رًة ُع��ْدِت ش��ك��واِك ف��ي واآلَن
ق��راِر غ��ي��َر ص��اَر َق��راُرِك وإذا م��ص��ف��ٌق ك��ال��غ��م��اِم اك��ت��ئ��ابُ��ِك ف��إذا
األب��ص��اِر ع��ن إدراًك��ا وتَ��غ��ي��ُب تَ��ع��دَّدْت ك��ال��ش��م��وِس ك��روح��ِك روٌح
ص��ح��اري وب��ي��ن آث��اٍر ب��ي��ن م��ا ��نَ��ى ال��سَّ أط��ي��اُف ش��اق��ت��ِك إن ِب��دَع ال
واألس��راِر األح��داِث رائ��ع ِم��ن ط��وْت وم��ا ال��س��ن��ي��َن ب��م��رآه��ا ع��ك��س��ْت
ال��م��خ��ت��اِر م��ع��ب��وِده��ا ع��ل��ى ت��ح��ن��و ك��أن��م��ا ال��وج��وِد» «أن��ِس ع��ل��ى وَح��نَ��ْت
ج��اِر َدْم��ٍع وب��ي��ن ال��غ��روِب ع��ن��د ح��ري��ق��ِه ب��ي��ن ��اِم ال��ب��سَّ ال��ه��ي��ك��ِل
واألس��ح��اِر اآلص��اِل ك��ت��ج��اوِب ت��ج��اَوب��ا األن��ي��ِن م��ع ال��ح��ن��ي��ُن ف��ي��ه
األده��اِر ع��ل��ى َح��يٌّ أن��ه ول��و َع��ث��رٍة ف��ي ش��ه��ي��َده��ا ال��ج��م��اُل غ��رَق
اِر ال��غ��دَّ ع��دوِِّه رغ��َم ع��اد ق��د إي��ح��ائ��ِه ف��ي «أوزي��ري��ُس» ويُ��خ��ال
ال��ت��يَّ��اِر ي��ُد وت��ل��ط��ُم��ه ج��اٍث ب��ذلَّ��ٍة ال��ص��خ��ور ع��ل��ى ال��خ��ئ��وُن و«ِس��ت»
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ال��ع��اِر ره��َن ف��ي��ظ��لُّ ت��ط��ه��ي��َره ُط��ْه��ُره��ا يُ��ح��اوُل «إي��زي��ِس»95 ودم��وع
األش��ع��اِر ع��ل��ى يُ��ْزَه��ى م��ا ل��ل��ش��ع��ِر ُح��رٍَّة ُف��نُ��وٍن ِم��ْن ع��ن��َدِك ش��ئ��ِت م��ا
األح��راِر ك��رام��ِة ب��ع��ُض ف��ال��ن��ف��ُي — َغ��ْدُره��ا ول��ل��س��ي��اس��ِة — نُ��ف��ي��ِت ف��ل��ئ��ْن
األق��داِر ل��دى َه��َدٌف وك��أنَّ��ن��ا ب��ه نَ��ْش��َق��ى ب��م��ا س��واس��ي��ٌة إنَّ��ا
واألس��ف��اِر ال��ن��ف��ي ع��زاءُ إالَّ ل��م��ث��ل��ن��ا ال��ع��زاءِ ُص��َوِر ِم��ن يَ��بْ��َق ل��م
وب��ن��اري ب��ل��وع��ت��ي أن��ِت وك��ذاك ُع��زل��ت��ي ِم��ن ه��ائ��ٍل ب��م��ن��ًف��ى إن��ي
واألك��داِر األق��ذاِر ِم��ن ُدن��ي��ا وح��ول��ه األب��يِّ ل��ل��ق��ل��ب س��ل��َم ال
األوغ��اِر96 ع��ل��ى نُ��ْس��ِدلُ��ُه ب��ال��ف��نِّ ال��ُم��نَ��ى م��خ��ادع��ِة ف��ي إالَّ س��ل��َم ال
األش��راِر دول��َة ال��ح��زي��ن��ُة «م��ص��ُر» وأص��ب��ح��ْت ال��ع��م��ي��ُم ��رُّ ال��شَّ ط��َغ��ى ف��ل��ق��د

النحلة سؤال

ال��زَّع��ف��راْن؟ «أي��ن ال��س��م��راءُ: ن��ح��ل��ت��ي تُ��س��ائ��ُل ج��اءْت
ال��َع��يْ��َس��الْن؟ وأي��ن ال��َغ��ضِّ ال��نَّ��رج��س اف��ت��ن��اُن أي��ن
ال��ح��س��اْن؟97 أح��الُم ��نْ��بُ��ِل، وال��سُّ ��ي��راِس ال��سِّ ُح��َل��ى أي��ن��ْت
ال��زَّم��اْن؟» ض��اَع ك��م��ا ض��اع��ْت وه��ل ج��واه��ُره��ا؟ أي��ن��ْت
تُ��ص��اْن أع��م��اٌر ل��ل��زَّه��ِر ن��ح��ل��ت��ي «ي��ا ف��أج��ب��تُ��ه��ا:
أواْن ع��ل��ى ال��بُ��ذُوِر ف��ي وُع��ْم��ٌر ل��ن��ض��رتِ��ه ُع��ْم��ٌر
ول��ل��ب��ي��اْن ال��ُف��ن��وِن ألخ��ي��ل��ِة ُع��ْم��ٌر وس��واه��م��ا
ب��ال��ِج��ن��اْن وال��خ��ب��ي��رُة ال��ش��واع��ِر ش��اع��رُة وَألَنْ��ِت
واالف��ت��ن��اْن ب��ال��ج��م��اِل خ��ي��ال��ي ِم��ْن أْدَرى وَألَنْ��ِت

والتابوت). أوزيريس (انظر املشهورة بخدعته وقاتله أوزيريس أخ هو وست النيل. ماء 95

واألضغان. األحقاد األوغار: 96
وجميعها ،tulip (التوليب) والنبل ،daffodil والسرياس ،hyacinth والعيسالن ،crocus الزعفران 97

الشائقة. النحل أزهار من
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ال��لَّ��ي��اْن ��ِل��َس ال��سَّ وج��وَّه ال��رب��ي��َع ِم��ث��ل��ي ف��ت��م��ثَّ��ل��ي
وب��اْن َولَّ��ى ال��ذي ب��ال��زَّه��ِر ال��ُح��ْل��ِم ف��ي وتَ��م��تَّ��ع��ي
ال��ب��ن��اْن بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��ذك��ِر ف��ي ِع��ْط��ُرُه يَ��ح��ي��ا اآلَن
أم��اْن ف��ي ��ِة األش��عَّ ِت��ب��َر ِت��ب��ُرُه داع��َب واآلن
ال��ع��ي��اْن دوَن يَ��ِغ��ْب وإْن ال��ف��ن��وِن أن��ظ��اِر ِم��ْلءُ ه��و
ال��ُج��َم��اْن م��ن��ُه وت��ن��اول��ي ��ل��ي! ت��أمَّ ��ل��ي��ِه، ف��ت��أمَّ
ال��ُم��ْس��تَ��الْن ال��رب��ي��ُع ع��اَد وك��أنَّ��م��ا وتَ��رنَّ��م��ي
ال��َه��واْن ُدن��ي��ا ع��ن تَ��ع��فُّ ال��خ��ي��اِل ُدن��ي��ا ل��ن��ا خ��ي��ٌر
ق��ص��ي��دت��اْن تُ��ص��اُغ ق��د واب��ت��ه��اج��ي اب��ت��ه��اج��ِك وِم��َن
ال��ج��ب��اْن!» ل��ن��ا أس��اءَ إْن ك��ع��زف��ِك ب��ه��م��ا ع��ازٌف أن��ا

سنرتيس يف يوم

١٩ الجمعة يوم لسنرتيس زيارتنا ذكرى مبارك زكي الدكتور الصديق إىل (مهداة
(.١٩٣٤ سنة سبتمرب

تُ��ْخ��َل��ِد ل��م وإن َخ��َل��ِدي ف��ي زل��َت م��ا يَ��نْ��َف��ِد ل��م ال��ذي إي��ن��اس��ي ي��وَم ي��ا
ال��َم��ش��ه��ِد ف��ي م��وزًَّع��ا ال��ذك��ري��اِت ف��ي م��ش��ع��َش��ًع��ا األَت��مِّ ال��ُخ��ل��ِد ف��ي أن��َت ب��ل
��ْرم��دي ال��سَّ َس��ن��اَك ف��ي أُن��َس��َك الق��ي��ُت ك��م��ا أب��رْح ل��م ل��ق��ي��اَك، ِم��ْن ن��ش��واُن
ل��ل��م��ف��ت��دي وَم��آث��ًرا ت��ن��ت��ه��ي، ال ن��ع��م��ًة ال��ض��ي��اف��َة ب��َك ال��ص��دي��ُق ج��ع��َل
ال��م��ع��ت��دي ال��زَّم��اُن يَ��ج��ن��ي م��ا أُن��س��ي��ُت أن��ن��ي ح��ت��ى اإلح��س��اِن ِم��ن ُخ��ِل��َق��ْت

∗∗∗
تُ��ْخ��َل��ِد ل��م وإْن َخ��ل��دي ف��ي زل��َت م��ا يَ��ن��َف��ِد ل��م ال��ذي إي��ن��اس��ي ي��وَم ي��ا
��ِد ال��ُق��صَّ ك��ال��ب��ائ��س��ي��ن ال ل��ل��ح��س��ِن، ه��واي��ًة ال��ُع��ف��اِة أش��ب��اَه ج��ئ��ن��اَك
��ِد ُم��َج��سَّ ب��ي��ن ف��ي��َك ويُ��ل��َم��ُس َش��ِب��ٍم، ُم��ذَوٍَّب ب��ي��ن ف��ي��َك ي��نْ��َه��ُل ف��إذاه98

الحسن. أي 98
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ل��م��ج��ت��دي ي��ك��ون م��ا أب��خ��ُل وال��ح��س��ُن ل��ك��ارٍم ي��ك��ون م��ا أك��رُم وال��ُح��ْس��ُن
��رَِّد ال��شُّ ال��م��ع��ان��ي ج��ْرَي ال��ه��وى وج��َرى ق��س��م��اِت��ه ف��ي ال��ص��ف��ِو م��ع��ان��ي َم��ث��ل��ْت
األَوح��ِد ال��ع��ب��ق��ريِّ اآلل��ِه ب��ن��ه��ى وح��ده ال��ت��ص��وُُّف إالَّ ن��ال��ه��ا م��ا
تَ��ب��ت��دي ب��ال��س��ذاج��ِة ال��ج��الل��َة إنَّ ُم��ل��ك��ه��ا ج��الل��ِة ف��ي «ال��ط��ب��ي��ع��ُة» ه��ذي
ُم��وِج��ِدي آي��ُة ال��م��ج��ه��ول ع��ال��ِم ِم��ن ب��س��م��ات��ه��ا ف��ي ف��ك��ان إل��يَّ بَ��س��م��ْت
َم��ْع��ب��ِد ف��ي ب��ن��ش��ي��ِده��ا وك��أن��ن��ي ن��ش��ي��َده��ا ال��ح��ي��اُة ورتَّ��ل��ِت بَ��س��م��ْت
يُ��وَج��ِد ل��م م��ا ال��غ��ي��ِب م��لءَ ول��م��ح��ُت أط��ي��اف��ه��ا ِم��ْن ُف��ِت��نْ��ُت ال��ت��َف��تُّ أنَّ��ى
ل��ل��م��ت��م��رِِّد ال��دَّْه��ِر ج��ن��وُد وَق��ف��ْت ك��م��ا َوق��ف��ْت ال��ت��ي ل��ل��ذَُّرِة وأُص��ي��ُخ
ال��ُم��بْ��َع��ِد ل��ل��خ��ف��يِّ م��ث��ل��ي وت��ح��نُّ َص��ْم��ِت��َه��ا ف��ي أس��رارِه ع��ن ف��ت��ن��مُّ
ال��غ��ِد إل��ى وب��ال��ح��ن��ي��ِن ب��ال��ذك��ري��ات َم��وُج��ُه ي��زخ��ُر ال��ريَّ��اَح99 وأراق��ُب
ُم��َج��نَّ��ِد ك��لُّ األش��ج��اِر ش��ام��ِخ ِم��ْن ص��ان��ه��ا ال��ودي��ع��ة ال��طُّ��ُرِق ف��ي ونَ��ُم��رُّ
ي��ِدي اش��ت��اق��ْت م��ا اآلب��اِد م��ن وب��ِه ل��ه��ا ك��م��رآٍة ال��ج��اري وال��ج��دوُل
ال��ع��س��ج��ِدي ال��خ��ري��ِف ك��أص��ب��اِغ ُح��ل��ًال َش��طِّ��ِه ج��ي��رَة ال��ري��ِف َع��ذاَرى غ��س��ل��ْت
��ِدي100 ال��صَّ ال��م��اء ف��ي ف��رح��ت��ه��نَّ أص��داُه ك��أنَّ��ه وال��خ��ري��ُر م��ت��ض��اح��ك��اٍت
تُ��ْع��َه��ِد ل��م َم��دام��ٌع ل��ل��ذك��ري��اِت وع��ن��ده��ا ��دي��ِق ال��صَّ س��اق��ي��َة ون��زوُر
ال��ُم��ْس��ِع��ِد ب��ال��ن��ش��ي��ِد غ��ن��ْت ب��األْم��ِس وط��ال��م��ا ال��ن��واِح ف��ي ال��ص��ب��اب��َة ونَ��رى
ِد م��ت��ج��دِّ رًض��ى ف��ي ال��ط��ف��ول��ُة ت��ل��ه��و ك��م��ا ل��ن��ا ي��ط��ي��ب َق��َص��ٍب ِم��ْن ون��م��صُّ
َس��يِّ��ِد ِع��زَُّة خ��ل��ق��تْ��ه ل��ك��ن��م��ا وادًع��ا ال��م��ن��ازِل ت��ل��ك ِم��ْن ون��زوُر
��ِد م��ت��ف��قِّ ل��ب��اح��ٍث ال��غ��م��وِض ع��ي��ُن إف��ص��اُح��ُه ك��أن��م��ا ال��ج��م��اَل ونَ��رى
وال��ي��ِد وال��م��س��ام��ِع ال��ن��واظ��ِر م��لءَ ي��ك��ْن وإْن ال��خ��ف��يِّ ب��ال��ح��سِّ نَ��دري��ِه
ِد م��ت��ودِّ ع��اش��ِق ب��ل��ح��ٍظ يُ��ْدَرى أن ق��ب��ل ال��ب��ص��ي��رِة ُروِح ِم��ْن نَ��دري��ِه
ال��ُم��ل��ِح��ِد َض��الُل أو ��ِق ال��م��وفَّ َه��دُي وِس��رُّه ال��ح��ي��اُة، ه��و ال��ج��م��اُل ف��إذا
ال��م��ت��ع��بِّ��ِد! ��ِف ل��ل��م��ت��ل��هِّ وتَ��ل��وُح ل��ج��اح��ٍد تَ��ل��وُح ال األل��وه��ُة وإذا

∗∗∗

املنوفية. رياح 99

إليهن. الظمآن 100
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تُ��ْخ��َل��ِد ل��م وإن َخ��َل��ِدي ف��ي زل��َت م��ا يَ��نْ��َف��ِد ل��م ال��ذي إي��ن��اس��ي ي��وَم ي��ا
م��ع��يِّ��ِد ق��ل��ُب ي��ه��واه م��ا ك��ل ف��ي وع��يَّ��دْت «ِس��ن��ت��ري��ُس» ب��م��ج��ِدَك َح��َف��َل��ْت
ب��زب��رج��ِد ��ًق��ا وم��ن��مَّ ب��أش��ع��ٍة م��ف��وًَّف��ا ال��ج��م��اِل وط��ِن ِم��ْن ج��ئ��َت ق��د
وال��م��ح��ِت��ِد ال��نُّ��ه��ى ش��رِف س��وى يُ��غ��ن��ي م��ا ك��لِّ ع��ن َغ��نُ��وا ب��أه��ل��ي��ه��ا ف��إذا
ُم��س��وَِّد ع��ن��اءَ يَ��ل��ق��ى أنَّ��ه ول��و ُم��س��وٍَّد ازده��اءُ ل��ه ال��ن��ب��اُت ح��ت��ى
ال��م��ت��ردِِّد ش��وق��ن��ا ِم��ن ِع��زٍَّة ف��ي م��ائ��ه��ا آِس��ُن ال��خ��ض��راءُ وال��ب��رك��ُة
ال��م��ه��ت��ِدي َص��الِة ف��ي ه��و وك��أن��م��ا م��ؤذٌِّن ال��س��ط��وِح ع��ل��ى ال��دُّي��وِك وِم��ن
ال��نَّ��ِدي وب��ال��ُع��ْش��ِب ال��ح��ال��ي ب��ال��م��ن��ظ��ِر ُف��ت��ونُ��ه يُ��َج��لُّ م��ا ال��س��وائ��ِم وِم��ن
ِد م��ت��ع��دِّ وال��نُّ��ه��ى ال��ع��واط��ِف م��لءَ يَ��نْ��ف��ِد ل��م ِغ��نً��ى ف��ي رج��ع��ن��ا ح��ت��ى
��ِد ب��م��ص��فَّ ال��ه��وى يَ��ط��غ��ى م��ا ك��أح��بِّ ب��ه نُ��ؤن��ا ن��ك��ْن وإن تَ��ف��ت��ق��ده101 ل��م
ال��ُم��س��ت��َع��ب��ِد َه��َوى ف��ي ان��ط��ل��ق��ن��ا ب��ي��ن��ا أس��ي��رِة غ��ي��َر ال��رَّيَّ��اِح إل��ى س��ك��ن��ْت
م��م��رَِّد ك��ط��ي��ِر ط��ارْت س��يَّ��ارٌة تُ��ِق��لُّ��ن��ا ح��ي��ث ك��ال��م��س��ح��وِر وال��ل��ي��ُل
ُم��غ��رِِّد وب��ي��ن َع��زَّاِف ب��ي��ن م��ا أف��ي��اِئ��ه ف��ي األش��ب��اُح ت��ت��راَق��ُص
األيِّ��ِد ل��ألب��يِّ ��ِل ك��ال��ت��أمُّ ه��ي ب��ره��ب��ٍة ال��م��ه��ي��ِب ال��ل��بَ��ِخ ��ُق وم��ن��سَّ
ِد ُم��ب��دِّ ذه��اَب ب��ه��ا ال��غ��روُب ذه��َب م��ا ب��ع��َد ال��م��ف��ات��ِن أل��واُن وت��ع��وُد
ال��ُم��زِب��ِد ال��خ��ي��اِل ع��ل��ى إل��ي��ِه ط��اح��ْت ال��ذي األبَ��ِد ِم��َن بُ��ِع��ثَ��ْت ف��ك��أنَّ��ه��ا
ُس��ْؤَدِد ب��أروِع ُح��ْل��م��ي ف��ي َف��َرَج��ْع��ُت ك��ي��ان��ن��ا ج��م��ي��َع غ��م��رْت وك��أنَّ��ه��ا
ب��ج��ل��َم��ِد اس��ت��َس��رَّ م��ا ال��ط��ب��ي��ع��ِة ع��ن��د يَ��دَْع ول��م ال��دُُّه��وِر ُص��ُح��َف َط��َوى ُح��ْل��ٌم
ال��ُم��ْف��َرِد102 األث��ي��ِر ه��ذا ف��ي ل��ل��ك��وِن ب��خ��اط��ٍر ك��ال��ظُّ��نُ��وِن ��َب تَ��ح��جَّ م��ا أو
ُم��خ��لَّ��ِد ب��ُروِح إح��س��اٍس إب��ه��اَم ي��ُك��ْن وإْن ال��ج��م��ي��ُل ال��ف��نُّ ُه��َو ُح��ْل��ٌم
��ِد ال��ُح��سَّ ظ��ن��وُن ف��ت��ت��ب��ُع��ه��ا ك��ب��رى نَ��ْش��َوًة ف��ت��ل��م��ُح تَ��رق��بُ��ن��ا وال��ن��اُس
ل��ت��ه��تَ��ِدي ال��ع��ُق��وِق دن��ي��ا ف��ي وال��ُح��ْس��ِن ب��ال��ه��َوى ��ُر نُ��ب��شِّ ُع��ْدن��ا وك��أن��ن��ا

∗∗∗
تُ��ْخ��َل��ِد! ل��م وإن َخ��َل��ِدي ف��ي زل��َت م��ا يَ��نْ��َف��ِد ل��م ال��ذي إي��ن��اس��ي ي��وَم ي��ا

سنرتيس. يريد 101
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زينب السيدة مولد يف

ال��زِّح��اِم! ب��ي��ن ُه��م��وَم��ن��ا نُ��ِض��لُّ ه��يَّ��ا وق��ل��ُت: ل��ل��ه��م��وِم َض��ح��ك��ن��ا
ال��ظ��الِم ع��ل��ى ك��ال��ظ��الِم ��ُق تَ��َدفَّ ح��اش��داٍت م��واك��َب ف��ي ف��س��رن��ا
ال��م��ن��اِم ت��ه��اوي��ُل تُ��ج��دي ك��م��ا إالَّ ال��نُّ��وُر ع��ل��ي��ه��ا يُ��ج��دي وال
ال��ك��الِم؟! ب��ت��ودي��ِع إذْن ف��ك��ي��ف ِس��ْرن��ا ح��ي��ن ��َس ال��ت��ن��فُّ ف��ودَّْع��ن��ا
األُواِم ع��ل��ى األُواِم ف��رِط س��وى َش��رب��ن��ا ف��م��ا ال��زِّح��اُم وأظ��م��أَن��ا
ال��غ��م��اِم ف��ي يَ��س��ب��ُح ال��ب��دَر رأي��ن��ا ح��ت��ى ��ح��َب ال��سُّ ن��س��ي��ن��ا ق��د وك��ن��ا
ال��م��س��ت��ه��اِم راَح األض��واءِ ِم��ن َش��رب��ن��ا ول��ك��م راَح��ه، ويَ��ش��رب
ال��غ��راِم ِت تَ��ع��الَّ ع��ن تَ��خ��لَّ��ْت وه��ٍم س��اع��اُت ه��ذه ول��ك��ْن
ال��َق��ت��اِم م��ث��ل ف��ي ال��س��ل��ِم ل��غ��ي��ِر َم��ْع��نً��ى ف��ص��ار ال��غ��ب��اُر ث��ار وق��د
ع��ظ��اِم ب��ال ل��ل��زح��اِم ُخ��ِل��ْق��ن��ا ك��أنَّ��ا إع��ج��اًزا ن��س��ي��ُر ون��ح��ن
ال��ج��س��اِم م��وائ��ج��ِه ف��ي ُج��س��وًم��ا دف��ًع��ا ال��ت��يَّ��اُر وي��دف��ُع ن��س��ي��ُر
ال��طَّ��غ��اِم ُص��َوَر ُح��ط��اُم��ُه وك��ان َخ��ل��ًق��ا ف��ك��ان ف��اض «ال��ن��ي��ل» ك��أنَّ
ال��ح��راِم ب��أل��واِن ��خ��ٍة م��ض��مَّ ث��ي��اٍب ف��ي ول��يٌّ ِم��ن��ه��م وك��م
«ال��م��ق��اِم» أه��ل م��ن ِس��واُه ول��ي��س ق��ري��ًرا َم��زُه��وٍّا ال��ج��م��َع يَ��ُش��قُّ
ال��دَّوام��ي ال��ُم��َه��ِج ع��ل��ى ت��ت��وُِّج��ه ق��ام��ْت ال��زي��ن��اِت َم��ع��ال��َم ك��أنَّ
ال��ك��الِم ِع��ل��ُل أم��ث��ال��ِه وِم��ْن ع��ل��ي��ٍل م��ك��ل��وٍم ك��لَّ يُ��ب��ارُك
ال��ُح��س��اِم َح��دِّ س��وى ب��ل��ث��م��ه��م��ا أْول��ى ول��ي��س راح��ت��اه، وتُ��ْل��ثَ��ُم
االن��ت��ق��اِم نُ��ْه��َزُة ال��رُّش��َد ك��أنَّ ص��ارخ��اٌت ال��م��واس��م ف��ي َم��ه��ازُل
وال��ت��ع��ام��ي ل��ل��رذي��ل��ِة رواًج��ا ك��ان��ت األس��واُق ب��ه��ا راج��ْت إذا
ب��االص��ط��داِم ت��ب��وءُ ف��أح��الٌم وإالَّ َع��ق��ٌل ل��ه��ا م��ا َم��واك��ُب
وال��وئ��اِم ال��خ��ص��وِم��ة ألن��واِع َم��َراي��ا أخ��رَج��ه��ا ال��ب��ْع��َث ك��أنَّ
وب��ال��ل��ئ��اِم ب��ال��ك��راِم ل��ي��زخ��ُر ح��ت��ى ال��م��ي��داُن ويَ��زخ��ُر نَ��س��ي��ُر
وان��س��ج��اِم اض��ط��راٍب ف��ي ف��س��اءت اض��ط��راٍب ُص��َوِر ع��ل��ى ان��س��ج��م��وا ق��د
ال��س��الِم أع��داءِ س��الَح تُ��خ��اَل ح��ت��ى ت��ف��وُح ال��ط��ع��اِم وأل��واُن
ل��ل��ِح��م��اِم ال��دع��اي��ِة ت��ه��اوي��ُل ال��م��ن��ادي ش��اء م��ا «ف��ل��ألح��ش��اءِ»
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ال��خ��ص��اِم أن��واَع َج��رَّ ِص��ي��اٌح َص��واٍن ف��ي ال��م��ف��ل��ف��ِل «ول��ألرز»
ال��غ��الِم ش��وِق أو األُمِّ ل��ش��وِق ن��ج��َوى ال��ع��رب��اِت ع��ل��ى «ول��ل��ح��ل��َوى»
ل��ل��س��ق��اِم ِض��ح��اي��ا أو ن��ش��اَوى َم��ْوًج��ا ب��اآلالِف ال��طُّ��ْرُق ت��م��وُج
اب��ت��س��اِم ف��ي تَ��َع��ث��َر يَ��بْ��ِس��ْم ف��إن م��ك��اٌن ل��م��ب��ت��س��ٍم ف��ي��ه��م ف��ل��ي��س
ال��ت��راِم ُق��ط��ِر أو ال��ع��رب��اِت ِم��ن َش��تَّ��ى ب��ال��زَّم��ِر ب��ي��ن��ه��م وتَ��ن��ب��ُح
االح��ت��ش��اِم ب��م��ع��ن��ى ت��ع��ب��أ ف��ل��م ُج��نُ��ونً��ا أره��ق��ه��ا ال��ح��ش��َد ك��أنَّ
األن��اِم ُم��ثُ��َل ب��ه��ا الح��وا ف��م��ا ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ك��وٍب ك��لُّ تَ��ع��لَّ��َق
اح��ت��داِم ف��ي ال��م��ش��اي��خ وأع��الُم يَ��ْدوي وال��رَّْق��ُص غ��ي��ُره��م وط��بَّ��َل
ُع��راِم ف��ي ال��زِّي��ارِة َح��َرِم إل��ى َص��بٍّ��ا تُ��َص��بُّ ال��ج��م��وع وأم��واُج
ال��ح��رام��ي َع��بَ��ُث ب��ه��ا أْوَدى وق��د ح��ي��اَرى ��ِق��ه��ا تَ��َدفُّ ف��ي وأخ��رى
ال��م��داِم ُس��ك��ُر س��روَرُه ك��أنَّ س��روٍر ف��ي ي��ل��ع��ُب ال��ِق��ْرُد وه��ذا
ال��رَّغ��اِم ف��ي ت��دح��رَج رأٍْس ع��ل��ى يَ��م��ش��ي ال��ط��ف��ُل ال��ب��ه��ل��واُن وه��ذا
اض��ط��راِم ف��ي ل��ألن��وث��ِة ب��رْق��ٍص ت��ل��ه��و ال��ح��س��ن��اءُ ال��ط��ف��ل��ُة وه��ذي
ال��ل��ث��اِم؟! َدْوَر رأت إذا ف��ك��ي��ف ت��راءْت ب��ع��يْ��ن��ي��ه��ا َم��ف��اِت��نُ��ه��ا
ال��ل��ئ��اِم ِم��َن ال��ن��اب��غ��ي��َن ُش��ك��وَل وك��ان��وا س��رح��وا ب��اع��ٍة ِم��ْن وك��م
َس��وام��ي ك��أوس��م��ٍة ب��أض��واءٍ اب��ت��ه��اٌج ال��ح��وان��ي��ِت ف��وَق وك��م
ال��ن��ظ��اِم م��ش��رق��ُة ال��زِّي��ن��اِت ِم��ن ش��تَّ��ى ال��م��ع��ب��وِد ال��ج��ام��ع وع��ن��د
ُح��ط��اِم ف��ي ُح��ط��اٌم َم��ف��اِت��ن��ه��ا َم��ْرأى وك��أنَّ ج��م��الُ��ه��ا يَ��ض��ي��ع
ال��ط��ع��اِم ِم��َن ال��دَّن��يءِ ِق��َص��ِع ع��ل��ى ت��ه��اَوْوا وق��د ال��ج��ائ��ع��ي��ن ك��م��ْرأى
األم��اِم ِم��َن ال��وراءَ يَ��دري ف��م��ا َش��روٍد ٍح ف��الَّ ك��لِّ وَم��ْرأى
ب��ال��ل��ج��اِم ال��ِم��ه��ارِة ِم��َن أح��ق ل��ع��وٍب غ��ان��ي��ٍة ك��لِّ وَم��ْرأى
ال��زُّؤاِم ك��ال��م��وِت ��رِب ال��شُّ وس��اق��ي وب��اٍك راض��ع��ٍة ك��لِّ وَم��ْرأى
ال��ه��م��اِم ال��ب��ط��ِل ب��ع��زَِّة يَ��ل��وُح أص��ي��ٍل ��اٍذ ش��حَّ ك��لِّ وَم��ْرأى
ع��اِم ك��لَّ ال��ط��ف��ول��ِة ألح��الَم م��ن��ه��م وإنَّ ع��ب��ي��ن ال��الَّ وَم��ْرأى
ال��زِّح��اِم! ه��ذا ف��ي أض��لَّ س��واَي ف��ي��ه��ْم ول��ي��َس ال��ت��ائ��ه��ي��َن وَم��ْرأى
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الشابي رثاء

أرب��اِب َم��ك��ان��ُة األُخ��رى ف��ي َم��ك��انُ��َك ال��ش��اب��ي! ال��ق��اس��م أب��ا ال��ش��اب��ي! ال��ق��اس��م أب��ا
أح��ب��اِب داِر ف��ي ال��ُخ��ل��َد إالَّ ل��م��ث��ل��َك ُف��ن��ونُ��ه َج��لَّ��ْت ال��ف��نَّ��اُن ال��خ��ال��ُق أبَ��ى
ُغ��يَّ��اِب ك��رج��ع��ِة تَ��رج��ْع ل��م ال��ل��ِه ِم��َن ��ٌة أش��عَّ إالَّ ال��ف��نَّ��اُن ال��م��ب��دُع وم��ا
أك��واب��ي؟ ي��م��أل ال��نُّ��وِر ُم��ذَاُب ف��أي��ن وودََّع��ت ِص��ْرًف��ا ال��ف��نِّ رح��ي��َق َس��ق��ت��ن��ا
أس��ب��اِب؟ أس��ب��اُب ل��ل��ف��نِّ خ��وال��ُج��ه��ا ش��اع��ٍر أل��ح��اَن ال��ع��ذُْب ال��ج��م��اُل وأي��ن
ب��إس��ه��اِب؟ ال��ح��ي��اِة ��اَف وصَّ ال��بُ��ْع��ِد ع��ل��ى نُ��ُف��وس��ن��ا خ��ف��اي��ا يَ��دري ال��ذي وأي��ن
وأق��ط��اِب؟ تَ��ف��انَ��ْوا أق��ط��اٍب ف��وات��ُن تَ��َص��وٍُّف ف��ي آي��اتُ��ُه ال��ذي وأي��ن
إع��ج��اب��ي تُ��َق��وُِّض ك��ادت ع��ج��ائ��ب��ُه103 ع��اَل��ٍم م��أس��اِة َه��ْوَل ي��ا وَم��ض��ى! َم��َض��ْت
وثَّ��اِب ك��روِح��َك روٍح ف��ي تَ��ش��كَّ��َل ت��رك��تَ��ُه104 ��ا ل��مَّ ال��ف��ج��ر ج��م��اَل ك��أنَّ
ِب خ��الَّ ��ع��ِر ال��شِّ ِم��ن م��ع��ن��ى ف��ي وأس��ه��َب وَوْج��َدُه ال��خ��ري��ِف نَ��ْوَح ف��ع��لَّ��م��ن��ي
تَ��ْرح��اب��ي ِن��ْل��َن وإْن ال��ح��س��رى ب��أص��ب��اغ��ِه ًدا م��ج��دَّ ع��م��ي��ًق��ا ُح��ْزنً��ا وأش��ب��ع��ن��ي
آراِب ط��ل��ي��ق��َة أل��ف��اٍظ، ح��ب��ي��س��َة ��ًة أش��عَّ ال��رث��اءَ ه��ذا ون��اول��ن��ي
اِب وال��دَّ وال��ف��ك��ِر األح��الِم م��ن ج��م��اٌل وَح��ظُّ��ه��ا األري��ج، ب��ال��ح��بِّ ��ر تُ��ب��شِّ
أن��س��اِب غ��اي��ُة ال��م��ع��ب��وِد األدِب ِم��َن ل��ه��ف��ت��ي ع��ن��د وك��م م��ث��ل��ي، ل��ه��ف��ٌة ل��ه��ا
ب��ت��س��ك��اِب دف��ي��ٌن دم��ٌع ل��ه وك��لٌّ ب��ك��اءَه��م يَ��ب��ك��ي ال��ب��اق��ي��ن ع��ن ف��ك��لٌّ
ُم��ن��س��اب غ��ن��ائ��َك ِم��ن ب��وح��ٍي ي��ف��ي��ض ك��أن��م��ا ِص��ْرًف��ا ��ْج��ُو ال��شَّ ف��ي��ه تَ��غ��ل��غ��َل
ب��نُ��وَّاِب ف��ل��ي��س��وا ن��ابُ��وا َم��ْن ك��ذل��ك أنُ��ْب ول��م ِم��ث��ل��ي ال��رَّاث��ي��ن ع��ن أن��وُب
وإن��ج��اِب ُح��زٍن أن��واُع وإن��ج��ابُ��ه ح��ي��اتُ��ُه ف��ي��م��ن األح��زاُن تَ��نَ��وََّع��ِت
وأح��ق��اِب ل��ُدن��ي��ا ُع��ْم��ٌر ُع��ْم��ِرِه ف��م��ن ب��ه��يِّ��ٍن ال��ج��م��ي��ِل ل��ل��ف��نِّ ال��ف��ق��ُد وم��ا

∗∗∗
أع��ص��اب��ي! ي��ن��س��ُف َل��ل��رَّْوِع ي��ا نَ��ِع��يُّ��َك! وط��يُّ��ُه م��ن��َك ال��ودِّ ك��ت��اُب أت��ان��ي

ونقائضه. شذوذه غرائب عجائبه: 103

.١٩٣٤ سنة أكتوبر شهر من التاسع اليوم فجر يف الفقيد تويف 104
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ب��إغ��ض��اِب يُ��ب��ال��ي ال ج��اٍن ه��و ن��ع��م! َم��ًع��ا؟! ويُ��ح��زن��ن��ي ده��ري أيُ��ف��رح��ن��ي
��اِب َح��سَّ وغ��ض��ب��ِة خ��ْص��ٍم ِم��ْن ي��خ��َش ول��َم ه��ازئً��ا َق��ب��ُل ِم��ْن ال��دُّوالِت ه��َدَم ل��ق��د
ال��ك��اب��ي األم��ل س��وى ل��ل��دن��ي��ا ي��ب��ق ف��ل��م ت��ع��ثَّ��رْت ح��ت��ى اآلم��اَل ع��ان��َد وق��د
ال��خ��اب��ي ن��ج��ِم��ه��ا س��وى ال��خ��اب��ي ن��ج��ُم��َك وال ج��نَّ��ة ب��ع��دَك ال��خ��ض��راءُ «ت��ون��ُس» وم��ا
اآلب��ي! ع��س��ِف��ِه ع��ل��ى ي��ق��ض��ي م��ا ال��ث��أِر ِم��َن ال��م��دى ع��ل��ى ال��ع��ظ��ي��ِم ل��ل��ش��ع��ِر ول��ك��نَّ

∗∗∗
ب��إره��اب��ي؟ ت��س��ت��ه��ي��ُن ش��ج��وٍن وأيُّ ي��ن��ال��ن��ي ح��زٍن أيُّ ص��دي��ق��ي! ص��دي��ق��ي!
أل��ب��اِب! أن��اش��ي��ُد ط��اح��ت ك��م��ا ف��ط��اح��ْت ال��ث��رى غ��ال��ه��ا ق��د ال��ك��وِن أغ��ان��ي ك��أنَّ
آلداِب! َس��ِريٍّ��ا س��ح��ًرا وت��رج��م��ه��ا ك��لَّ��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��َة ن��اَج��ى ال��ذي أل��س��َت
ب��م��ح��راِب؟ ال��ص��الِة أس��م��ى ع��ن يُ��ع��بِّ��ُر م��ا ك��لَّ األن��وث��َة غ��نَّ��ى ال��ذي أل��س��َت
ب��أوص��اِب؟ وح��ي��ًدا م��س��روًرا ال��ف��نِّ وف��ي س��اخ��ًط��ا ال��ن��اِس ف��ي ع��اَش ق��د ال��ذي أل��س��َت
ل��م��رت��اِب؟105 ال��ق��ري��ِب ب��ال��ع��ْوِد ��َر َوب��شَّ ��ن��ى ال��ضَّ ُغ��رب��ِة ف��ي م��اَت ق��د ال��ذي أل��س��َت
��اِب؟ ُح��جَّ َس��ط��َوُة األح��الَم خ��ذَل إذا ال��ورى ال��ح��ك��م��ِة ُرَؤى ع��ن ��ب��ن��ُه ح��جَّ وم��ا

∗∗∗
وه��يَّ��اِب! خ��اٍش غ��ي��َر ف��ارح��ْل ب��ش��ع��ِرَك، م��وص��يً��ا ج��ئ��َت م��ا ب��ع��د ص��دي��ق��ي رح��ل��َت
��اِب وهَّ م��واه��َب ِخ��ذالن��ي وه��ي��ه��ات ربُّ��ُه أن��َت ال��ذي ال��ف��نِّ ح��ارُس أن��ا
ب��ي م��ا — أع��ل��ن��َت وإن — تُ��ع��ل��ْن ل��م ق��ص��ائ��َد َم��دام��ًع��ا ن��ظ��م��َت ف��ي��م��ا ل��ي ول��ك��نَّ
أت��راب��ي وأرواِح ن��ف��س��ي ِم��ن ف��ُروح��َي ل��ش��اع��ٍر ال��س��ط��وِر ب��أث��ن��اءِ تَ��ل��وُح

اإلَلهي الرحيق

ل��ُم��ه��َج��ت��ي ك��ال��ح��ن��اِن ُح��س��ٍن وب��ك��لِّ نَ��ح��ل��ت��ي ف��ي َزه��رت��ي، ف��ي غ��ادت��ي، ف��ي
ِف��ت��ن��ت��ي ِم��ْن ف��ع��ب��ادت��ي وع��ب��ادت��ي، ف��ت��ن��ت��ي ب��ل ن��ش��وت��ي األن��وث��ِة: َخ��م��ُر

وفاته. عند كلماته آخر هذه كانت 105
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ل��ل��ذَّت��ي ال��ج��م��اِل ت��ع��اري��َف وش��أَْت ِن��ْع��م��ت��ي خ��واَط��ر َم��ع��ان��ي��ه��ا ش��م��َل��ْت
إب��ان��ِة وب��ي��َن إب��ه��اٍم ب��ي��َن م��ا

القبط! بني يا

أب��ي ج��الٍل ف��ي ال��َف��نِّ س��وى ـ��ُر ِم��َص��ـ ه��ل م��ص��ر! ب��ن��ي ي��ا ال��ق��ب��ط! ب��ن��ي ي��ا
ش��ي أيِّ ف��ي م��ص��َر ِم��ْن ف��ل��س��ت��ْم ـ��ِد ال��َع��ْه��ـ ال��دائ��ُم ت��ق��دي��س��ُه يَ��ف��تْ��ك��م إْن
ال��َع��ت��ي وال��ط��ُم��وِح وال��ع��ل��م ـ��م��ِة وال��ح��ك��ـ وال��ح��ض��ارِة ال��ف��نِّ أم��ُة
ال��ف��نِّ��ي ُروِح��ه��ا ع��ن ب��ن��ي��ه��ا ي��ا غ��ف��ل��ت��ْم ف��ك��ي��ف أن��ت��م، ب��ن��ي��ه��ا ِم��ْن
��ِري106 ال��سَّ ال��ش��ري��ِف ي��ُد َج��م��ع��تْ��ه م��اٍض ب��ع��ِض س��وى آث��اُرك��ْم أي��ن
وح��ي دف��ي��ٍن ِم��ْن وب��ال��ف��نِّ ل��ي ال��غ��ا ب��األدِب ت��ن��ه��ض��ون ال ك��ي��ف
ال��ُع��ل��وي أم��ِس��ن��ا ِم��ْن ب��ش��م��وٍس ف��ُع��ودوا ال��ذك��اءِ ُم��ش��رُق ك��لُّ��ك��ْم
ال��ع��ب��ق��ري؟ م��ج��ِدن��ا وإن��ص��اُف ـ��ُر ��ْع��ـ وال��شِّ وال��لَّ��ح��ُن ال��ت��ص��وي��ُر أي��َن أي��َن
ال��روح��ي ن��داءَه ن��س��ي��ت��م ق��د ح��ت��ى ال��ع��ي��ِش ب��زخ��رِف َق��ن��ع��ت��ْم ق��د
ال��ذه��ب��ي؟ ع��ص��ِره��ا أل��ح��اُن أي��ن تُ��ش��ِج��ي «ال��ك��ن��ي��س��ِة» وح��ش��ُة ه��ذه
؟ ال��غ��ن��ّيْ ال��وِض��يء غ��ي��رُه وه��ل ال��ف��نِّ ِغ��ن��ى ِم��ن ع��دي��م��ًة تَ��ب��ق��ى ك��ي��ف
ال��ص��وف��ي ال��ُم��ن��زَِّه ب��ش��ع��وِر ل��روح��ي ه��ن��اءً أش��ت��ه��ي ُزْرتُ��ه��ا
ال��ش��ق��ي ال��ش��ج��يِّ ح��ال��ه��ا ِم��ْن ـ��َرِة ال��َح��ْس��ـ أل��ِم ف��ي أع��وُد ب��ي ف��إذا
ك��ال��دَِّوي ي��ك��ْن وإن ح��ت��ى ـ��َع��ْزِف ال��ـ ق��ب��ي��َل ف��ي��ه��ا يَ��م��وُت ل��ْح��ٍن ك��لُّ
ال��ق��ب��ط��ي ِس��ْح��ره��ا ع��ن ت��ولَّ��ْت ُم��ذْ غ��واٍل ُف��ن��وٌن ِم��ث��َل��ُه وم��َض��ْت
��رم��دي ال��سَّ ال��م��ق��دَِّس ل��ل��ج��م��اِل وه��بُّ��وا ال��ق��روِن غ��ف��ل��َة ف��ان��ف��ض��وا
نَ��ِب��ي! ِم��ن ع��زة أو ج��م��اٌل ال��ف��نِّ س��وى ف��ل��ي��س أم��َس��ك��ْم أنْ��ِص��ُف��وا

القبطي». «املتحف مؤسس باشا سميكة مرقص 106
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العنكبوت بيت

ب��نَ��يْ��ُت ف��نٍّ أيَّ تَ��ْدِر ل��م ع��َر ال��ش��ا ص��اح��ب��ي «ي��ا ال��ع��ن��ك��ب��وُت: ل��ي ق��ال
ب��ي��ُت ب��ال��ف��نِّ وال��ب��ي��ُت ل��ب��ي��ت��ي، ـ��َف ��ع��ـ وال��ضَّ ال��ض��آل��َة يَ��دَّع��ي َم��ْن أن��َت
وَوْه��ِم؟ ُغ��روٍر ِم��ْن ف��ي��ِه وم��ا ُس ال��ن��ا أي��ه��ا ش��ع��رك��م ِم��ْن ه��ذا أي��َن
وج��س��م��ي ذات��ي ص��م��ي��ِم ِم��ْن وأن��ا ب��ي��وتً��ا ال��خ��ي��اِل ِم��َن خ��َل��ْق��تُ��ْم ق��د
ش��يِّ ك��لِّ ف��ي ال��ل��ب��اُب ع��ن��دي وه��و ل��دي��ك��م ن��ص��ي��ٍب ِم��ْن ل��ل��ف��نِّ ل��ي��س
ال��ع��ب��ق��ريِّ ال��م��ه��ن��دِس ِح��ذُْق وه��و ع��ن��دي ب��ال��ض��ع��ِف األم��ث��اَل ت��ض��رب��وَن
تُ��ب��ص��روْن أن��ك��م ل��و ب��اق��ت��داءِ ج��دي��ٍر بَ��نَ��يْ��ُت ف��ي��م��ا ع��ج��ي��ٍب ك��م
ي��ه��زءوْن!» ل��م��ن ض��ح��ك��ت��ي ف��ي ف��ُر ال��غ��ا وأن��ا ب��ح��ك��م��ت��ي ه��زأت��ْم ق��د

معرضاألزهار يف

ال��خ��ف��يِّ ال��ع��م��ي��ق ِس��رِِّه وف��ي ِر ال��َق��ْد ف��ي ��ْم��ُس ال��شَّ ك��أنَّ��ه َزْه��ٍر ك��لُّ
! وَغ��يِّ ب��ج��ه��ٍل ول��ك��نَّ��ه��م ُه أه��ل��و ال��ن��اُس ك��أن��م��ا َع��َرُض��وُه
وَرْس��ِم؟ َرص��ٍد ع��ن��د ال��نَّ��ْج��ِم أو ـ��ِس ��ْم��ـ ال��شَّ ُم��ه��َج��ِة ع��ل��ى ل��ن��ا ب��أٍس أيُّ
األت��مِّ ل��ل��ج��م��اِل ال��رَّْم��ِز ِس��وى ـ��ه��ا َم��ب��ان��ي��ـ ل��ي��س��ت األْزَه��اِر! ش��أُن ذاك
ض��م��ي��ري ف��ي خ��ف��يَّ��ٌة َص��الُة ـ��دي َوْح��ـ ول��ي ُم��ع��ج��ب��ي��ن، ال��ن��اُس وق��َف
��ُع��وِر! ل��ل��شُّ أو ل��ل��ف��ه��ِم ُح��دوًدا زْت ج��ا ُص��ورٍة ف��ي ال��ج��م��اَل أت��م��لَّ��ى

والناس الطبيعة

ال��ن��اِس107 ل��ه��ذا ُح��ب��ي ِم��ْن ص��اَن ق��د َوْح��َده��ا «ال��ط��ب��ي��ع��َة» ُح��بِّ��ي … تَ��ع��ج��ب��وا ال

«زينب» ديوان يف الغريب، لفتات وقصيدة ص٦، الفجر» «أنداء ديوان يف «حباتان» مقطوعة انظر 107
ص٣٦. القلم» وحي «مختارات ديوان يف «الطبيعة» وقصيدة ص١٥،

147



العباب فوق

بَّ��اِس»! و«ال��دَّ ج» «ال��ح��الَّ ك��رواي��ِة رواي��ٌة ال��ح��ي��اة ف��ي ك��م َم��ل��ج��أي، ه��ي
ت��ع��ل��ي��م��ي ِر ُم��ق��دِّ ك��لِّ َم��ْدِح ع��ن ِغ��نً��ى ف��ي ��خ��يَّ��َة ال��سَّ تَ��ع��ال��ي��م��ي أع��ط��ى
ل��ئ��ي��ِم ك��لِّ ك��ح��اِل م��ت��ن��ك��ري��َن ��ه��ا ب��ذمِّ ال��ُج��ح��وَد َع��ش��ُق��وا َم��ْن ف��ي��ع��وُد
أع��ط��ي��ُت! م��ا ب��ك��لِّ وُم��ف��اخ��ري��َن وج��واه��ري ب��ح��ل��ي��ت��ي َم��ت��ظ��اه��ري��َن
ال��َم��يْ��ُت؟! ف��ي��ن��ا يَ��ت��ي��ُه وك��ي��ف َم��ْوت��ى؟ ل��ه��ا م��ا وَل��ل��ض��م��ائ��ِر! َل��ألن��اِم ي��ا
وب��ي��ان��ي تَ��خ��يُّ��ل��ي ُف��نُ��وَن س��رق��وا ع��ن��دم��ا «ال��ط��ب��ي��ع��ِة» ُص��َوُر ب��ه��م َس��خ��رْت
ل��ل��ف��ن��اِن ال��َف��نِّ ُح��ق��وَق ع��رف��وا ف��ل��ي��ت��ه��م ك��ال��م��ج��رم��ي��ن، ��ح��وا وتَ��ب��جَّ
وال��ت��رق��ي��ِع األل��واِن ُع م��ت��ن��وِّ ك��ن��ع��ال��ِه ُخ��ل��ُق��ُه ِج��ل��ٍف ك��لِّ ِم��ْن
رق��ي��ِع؟! ث��ب��اُت يُ��ْرَج��ى وه��ل ف��ه��َوى، ت��ع��ب��ي��رِه ف��ي َج��ْدواَي ِم��ْن ن��ال ك��م
األغ��راِر م��َع ول��ذَّتُ��ُه ِغ��رٌّ وك��لُّ��ه��م ال��م��ارق��ون، األدع��ي��اءُ
ب��األن��واِر يَ��ش��ي��ُد ك��ال��ب��ب��غ��اءِ ي��ك��ْن وإْن ال��ع��زي��َز ال��نُّ��وَر يَ��ع��رُف ال
يَ��ْرَض��اه��ا ال ال��نُّ��وَر إنَّ وال��ن��وِر؟ ل��ه��ا ف��م��ا ال��م��ظ��ل��م��اُت، ال��ن��ف��وُس ه��ذي
ُدج��اه��ا! ت��س��ت��ح��ي��ُل األش��ع��ُة ف��ي��ه��ا ف��أص��ب��ح��ْت األص��ي��ِل ال��ُخ��بْ��ِث م��ن َظ��ِل��َم��ْت
ح��ي��ات��ي س��ن��ي��َن ب��ه ش��دوُت َم��ْن أن��ا ُم��ه��ج��ت��ي! إالَّ ال��نُّ��وُر ل��ي��س ال��نُّ��وُر؟
ذرَّات��ي ف��ي األم��واُج وان��س��اب��ِت ع��واط��ف��ي ال��ض��ي��اءِ ب��أم��واِج نَ��ب��ض��ْت
ك��ن��ه��ه��ا َوع��رََّف ل��م��ب��دئ��ه��ا َغ��ي��ري يَ��ن��ت��ص��ْر ل��م ال��ت��ي ال��ف��نِّ وط��الق��ُة
ُح��س��ن��ه��ا؟! وذاق��وا ن��ه��ل��وا وَم��ْن ق��ب��ًال ب��ه��ا ُف��ِت��نُ��وا َم��ْن األح��الُس أي��ع��ي��بُ��ه��ا
تَ��ص��ي��ُح ب��ال��ف��خ��اِر ال��س��وائ��َم ونَ��َرى أم��ث��اَل��ه��م ن��َرى زم��ٍن إل��ى ِع��ش��ن��ا
ج��ري��ُح! وه��و يُ��داُس ال��وف��اءَ ون��رى غ��ب��ي��ن��ًة ِل��ل��ُج��ح��وِد ال��م��آث��َر ونَ��َرى

العيدان

النسيمية.) الوزارة قيام ملناسبة ١٩٣٤ سنة نوفمرب ١٣ (يف

األح��ق��اِد ون��وازِع ال��ه��وى ف��وَق ُم��ه��ج��ت��ي وَص��ي��ح��ُة ق��وم��ي، ف��ي ِص��ْح��ُت ك��م
األض��داِد تَ��ه��الُ��َك يَ��ت��ه��ال��ك��وَن ح��ي��ن��م��ا ��ِد ل��ل��ت��وحُّ أدع��و ِص��ْح��ُت ك��م
وف��ؤادي م��ه��ج��ت��ي تَ��َوثُّ��ُب ل��وال أًس��ى ِم��ْن أي��أُس ك��دُت ح��ت��ى َف��ُرِج��ْم��ُت
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ال��ع��ادي أف��اَد وإن ال��خ��الِف بَ��ذَْر ه��م��وَم��ه��م ي��ج��ع��ل��وَن م��م��ن وُش��ِت��ْم��ُت
ال��ُق��وَّاِد وح��ك��م��ُة ال��رج��اِل ُخ��لُ��ُق ويَ��ع��ت��ل��ي ال��ن��ب��اُح يَ��ن��ق��ط��ُع ف��ال��ي��وَم
ال��وادي ص��وُت وي��س��وُد َش��ع��ب��ِه، ع��ن ��ٍب م��ح��جَّ غ��ي��َر ال��ع��رِش ربُّ ويُ��ص��ي��ُخ
األج��داِد ف��ي األم��ج��اِد ك��م��آث��ر ع��ائ��ًدا تَ��َص��دََّع وق��د ال��ب��ن��اءَ ون��َرى
ع��ن��اِد ك��لِّ وف��وَق ال��خ��الف ف��وَق ق��ائ��ٍم ق��وٍم ب��ن��ي��اِن ف��ي خ��ي��َر ال
«ف��ؤاِد» ول��ل��م��ل��ي��ِك ل��م��ص��َر َع��ه��ٌد رج��اؤن��ا ح��ي��ن األح��زاِب ف��ي خ��ي��َر ال

∗∗∗
األع��ي��اِد ف��ي ال��م��ع��دوِد ي��وم��ن��ا ف��ي أخ��وٍَّة ُروَح ال��زع��م��اء ُم��ب��ل��ُغ َم��ْن
ج��ه��اِد ط��وُل أح��ي��اه وك��اله��م��ا ول��ل��م��ن��ى ل��ل��ج��ه��اِد ع��ي��ٌد ع��ي��داِن:

الجديد العهد

نوفمرب ٣٠ يوم الدستوري فوزه ملناسبة باشا نسيم توفيق محمد الدولة صاحب (إىل
(.١٩٣٤ سنة

«ال��ن��ي��ِل» ب��ق��اءَ ت��ب��ق��ى ح��رِّي��ًة ال��ن��ي��ل» «ل��وادي وُص��ْن «ِم��ص��َر» ع��رَش ُص��ْن
وال��م��ك��ف��وِل ال��م��ش��ه��وِد وب��ح��ذِق��ِه ب��ب��أس��ِه ال��ج��ري��ِح ال��وط��ِن ُم��ن��ق��ذَ ي��ا
وذل��ي��ِل ��ٍد م��ص��فَّ ب��ي��ن وال��ش��ع��ُب ��ي��تُ��ُه رجَّ ال��ذي ال��ي��وُم ه��و ه��ذا
ال��ج��ي��ِل ص��وَت األح��زاُب ��ب وت��ح��جِّ ص��وتُ��ُه ��ُب يُ��ح��جَّ األس��م��ى108 وزع��ي��م��ُه
دل��ي��ِل ب��غ��ي��ِر ص��وال��ح��ن��ا ض��لَّ��ْت ح��ي��ن��م��ا ال��ُم��ف��دَّى ال��ع��ْرِش ص��اح��ِب ع��ن
ووك��ي��ِل ��ٍل م��ؤصَّ رج��اءَ يُ��ْرَج��ى َم��ْن ال��ع��رش واس��م ال��ش��ع��ب ب��اس��ِم أن��َت ك��ْن
دخ��ي��ِل وب��ط��ُش أح��زاٍب أض��غ��اُث ك��ف��ى ف��ك��ف��ى ع��ادًال، ا م��س��ت��ب��دٍّ ك��ْن
ال��م��أم��وِل ب��ص��دِق��َك «م��ص��َر» ت��ط��ه��ي��ِر ع��ل��ى واع��م��ْل ع��ادًال، ا م��س��ت��ب��دٍّ ك��ن
َم��ث��ي��ِل ك��لَّ س��ن��اه ي��ب��زُّ ع��ي��ٌد ع��ي��ُدُه ��ى ال��م��رجَّ ال��ي��وَم ل��ن��ا وأِع��ْد

باشا. النحاس مصطفى 108
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ال��ت��م��ث��ي��ِل110 ال ال��ت��م��ث��ي��ل109 ن��دوِة ف��ي زع��ي��ُم��ه��ا األل��م��ع��يُّ «م��ص��ر» وزع��ي��ُم
وه��زي��ِل َم��ه��ازٍل ض��ي��اَع ض��اع��ْت ت��ج��ارٍب أم��اَم َم��ض��ْت ل��ل��س��ن��ي��ِن ي��ا
وق��ت��ي��ِل ق��ت��ي��ل��ٍة ب��ك��لِّ وم��ض��ْت ح��ول��ه��ا ج��ه��وٌد ض��اع��ْت ك��م��ا ض��اع��ْت
ب��ال��ت��ب��ج��ي��ِل ن��رع��اه وت��ض��ام��نً��ا ب��ن��اي��ًة ب��م��ص��َر أواله��ا ك��ان م��ا
ج��م��ي��ِل ب��ك��لِّ أح��َراه��ا ك��ان م��ا ل��م��ق��اب��ٍح ��َرْت ُس��خِّ م��واه��َب ِم��ْن ك��م
ال��ت��ض��ل��ي��ِل ِم��ن م��ن��ت��َزًع��ا ل��ل��ح��قِّ ال��ِف��َدى ب��ئ��َس وي��ا ِف��ًدى ال��س��ن��وُن ت��ل��ك
ال��ن��ي��ِل» «وادي ك��س��م��اءِ وط��ه��ارٍة أخ��وٍَّة ع��ه��َد «م��ص��ُر» تُ��ش��ارَف ح��ت��ى

الوطن! نداء لبوا

القرش.) مرشوع تعزيز يف (قيلت

ال��ح��ي��اْه ِن��داءَ َل��بُّ��وا ال��وط��ْن ِن��داءَ َل��بُّ��وا
ال��ب��ن��اْه َم��ْج��ُد وال��م��ج��ُد ث��م��ْن َم��ْج��ٍد ل��ك��لِّ

∗∗∗
ال��س��ق��ي��ْم! ال��ج��م��وَد ه��ذا اط��َرح��وا «م��ص��ر» أب��ن��اءَ
ع��م��ي��ْم؟ ُج��ه��ٍد غ��ي��ِر ِم��ْن َم��ط��م��ُح يُ��َرت��ج��ى ه��ل
ودأِب ح��زٍم ب��غ��ي��ِر ي��ح��ي��ا ال��ك��وِن ف��ي ش��يءَ ال
وق��ل��ِب ب��ع��ق��ٍل إالَّ تُ��بْ��نَ��ى ال��م��م��ال��ُك وال
ال��زك��اْه ب��ع��َض َه��ل��مَّ! «ِم��ص��َرا» أب��ن��اءَ َه��ل��مَّ
ال��دُّه��اْه أْخ��ذَ ب��ال��ج��ه��ِد ق��ه��َرا ال��ع��ظ��ائ��َم َخ��ذُوا
األب��ي ف��ي��ه يَ��ث��وُر ل��ئ��ي��ٍم ب��ع��ص��ٍر إنَّ��ا
ح��ي ك��لُّ ي��دوُس��ه غ��ري��ٍم ب��اٍك وك��لُّ

الحقيقي. الربملان 109

املصطنع. الربملان 110
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ال��ت��ض��ح��ي��اْت ع��ل��ى إالَّ «ِم��ص��َر» م��ج��َد تُ��رج��ُع��وا ل��ن
ال��م��م��اْت ع��ُدوَّ إالَّ ُح��رٍّا ال��دَّه��ُر ي��ع��رَف ل��ن
ال��ب��ن��اءْ؟ يَ��س��م��و وك��ي��ف يَ��غ��ل��و؟ «ب��ال��ق��رش» ف��ك��ي��ف
وال��رَّج��اءْ ه��ت��اَف��ك��ْم ف��َخ��لُّ��وا أو تَ��ق��دَُّم��وا
ال��ح��ن��ي��ْن ق��ب��َل ب��ال��ت��ب��ِر ع��ل��ي��ك��م ج��ادْت «ال��ش��م��ُس»
ض��ن��ي��ْن؟! ق��وٍل ب��ك��لِّ أن��ت��ْم ت��رض��ون ف��ك��ي��ف
ال��ب��الْد ل��روِح ��ى َض��حَّ ُروح��ِه ِم��ْن و«ال��ن��ي��ُل»
ال��ُم��ع��اْد؟! ال��ه��ت��اُف ذاَك ن��ف��ح��ِه ِم��ْن ف��أي��َن

∗∗∗
ال��ح��ي��اْه ن��داءَ ل��بُّ��وا ال��وط��ْن ن��داءَ ل��بُّ��وا
ال��ب��ن��اْه َم��ْج��ُد وال��م��ج��ُد ثَ��م��ْن َم��ْج��ٍد ل��ك��لِّ

الوطني املؤتمر تحية

١٩٣٥م سنة مستهل يف بالقاهرة سيُعقد عظيًما وطنيٍّا مؤتمًرا املرصي الوفد (نظم
القصيدة.) بهذه الديوان صاحب مقدًما به فرحب

ال��ق��َدْر ل��ل��م��ؤم��ن��ي��َن وأذَْع��َن ان��ت��ص��ْر ح��ت��ى ال��َح��قُّ ث��بَ��َت ل��ق��د
ال��م��ن��ت��َظ��ْر بَ��ْع��ثُ��نَ��ا ب��ه��ا ل��ي��دوِي ال��ح��ي��اِة َم��ع��ان��ي «ل��م��ص��َر» وع��ادْت
«ال��م��ؤت��م��ْر» ف��ي ال��ح��قِّ ص��ي��ح��َة وي��ا ال��ح��ي��اِة ه��ذي ع��ي��َد ي��ا ت��ب��ارك��َت
��َرْر ال��شَّ ك��م��ي��ِن ِم��ْن تَ��ن��ْل ل��م وإْن ال��ظَّ��الِم ِس��ن��ي��ُن دف��ن��ت��ن��ا ل��ق��د
��ج��ْر ال��ضَّ ط��ي��وِف م��ُروَر وم��رَّْت ال��ِج��َس��اُم ال��ع��وادي أره��ق��تْ��ن��ا وق��د
َع��ب��ْر خ��ي��اٌل ال��ك��ف��اَح ك��أنَّ ال��ح��ب��ي��ِب ال��س��الِم أغ��ان��ي وع��ادت
ال��زََّه��ْر َدم��ُع رفَّ ك��م��ا ب��ش��ك��ٍر تَ��رفُّ ُدم��وٌع ال��ع��ي��وِن ف��ي وك��م
ن��ف��ْر ل��ط��ي��ٍر ال��ج��ن��اِح ك��خ��ف��ِق ع��م��ي��ٌق ُخ��ف��وٌق ال��ق��ل��وِب ف��ي وك��م
اب��ت��دْر ال��س��ريَّ ال��رب��ي��َع ك��أنَّ ال��خ��ري��ِف ط��ي��ُر اآلن غ��رََّد وق��د
واس��ت��ع��ْر ب��ك��ى وق��ب��ًال ج��م��اٌل، ل��وٍن ك��لِّ ِم��ْن األْف��َق زيَّ��َن وق��د
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اس��ت��ت��ْر ال��ش��ك��اِة بَ��ثُّ وب��األم��ِس ال��ن��س��ي��ِم ص��وُت «ل��ل��ن��ي��ل» وأخ��ل��َص
ال��ق��م��ْر ب��ض��ي��اءِ ال��رِّض��ى وح��ت��ى ال��ش��ج��ْر ب��ح��ف��ي��ِف ال��ُم��ن��ى وح��ت��ى
��َوْر ال��صُّ وأب��ه��ى ال��ف��ن��وِن ب��ش��تَّ��ى ال��وس��ي��ُم «رم��ض��اُن» وش��ارك��ن��ا
أب��ر َم��ْع��نً��ى «ل��ل��ع��ي��د» ف��أص��ب��َح ل��دي��ِه َم��ْع��نً��ى «ل��ل��ع��ي��ِد» ك��ان وم��ا
وان��دث��ْر ل��ه ع��م��ٌر ذاَب وإْن ل��ل��ج��دي��ِد ش��وِق��ن��ا ف��ي تَ��ط��لَّ��َع111
أَس��ْر غ��ري��ٍب ل��ح��س��ٍن ف��ت��وٌن ل��ح��ن��ِه ف��ي ال��م��ؤذُِّن وح��ت��ى
َس��ح��ْر ح��ت��ى ف��أس��رَف وخ��م��ًرا ِش��ع��ًرا ُه إالَّ ك��ال��ف��ج��ِر نَ��ْدِر ف��ل��م
ال��ح��ج��ْر ويُ��ح��ي��ي ال��ن��ف��وَس يُ��َروِّي نَ��ب��ٌع ال��ن��اِس ح��رِّي��ُة ك��ذل��ك
ال��م��ح��ت��ِض��ْر نَ��ش��َوتُ��ه��ا وتُ��ن��ق��ذُ ال��م��يِّ��ت��ي��َن ن��ف��ُح��ت��ه��ا وتَ��ب��ع��ُث
ال��بَ��َش��ْر! أم��ان��ي م��ن��ه��ا وتَ��نْ��ِب��ُض ش��يءٍ ك��لُّ ن��وِره��ا ف��ي ويَ��ص��دُح

∗∗∗
ال��َق��َدْر ل��ل��م��ؤم��ن��ي��َن وأذع��َن ان��ت��ص��ْر ح��ت��ى ال��ح��قُّ ثَ��بَ��َت ل��ق��د
ال��ُم��ن��تَ��ظ��ْر بَ��ْع��ث��نَ��ا ب��ه��ا ل��ي��ْدِوي ال��ح��ي��اِة َم��ع��ان��ي ل��م��ص��َر وع��ادْت
ال��ح��ذَْر ب��ع��د ال��تَّ��ق��يَّ��ِة وط��وَل ال��س��ن��ي��ِن ت��ل��ك ت��ك��ال��ي��َف س��ئ��م��ن��ا
األس��ْر وب��ي��ن ال��ُق��ل��وِب ب��ي��ن ال��رَّواب��ط َخ��ي��ِر ت��ف��ك��َك س��ئ��م��ن��ا
ال��م��َدْر112 ق��ب��ور ف��ي س��ك��ن��وا وق��د ال��ع��ام��ل��ي��ن ُزرَّاَع��ن��ا ن��ال وم��ا
غ��َدْر خ��ئ��وٍن ظ��ل��وٍم ل��ك��لِّ األب��يِّ ال��ذك��اء أق��وى وت��س��خ��ي��َر
ال��خ��ط��ْر ودواُم األس��ى دواُم ال��ط��غ��اِة ِل��ُح��ك��ِم ال��زك��اَة ك��أنَّ
ث��أْر ج��ريءٍ ع��ه��ٍد ب��وث��ب��ِة َم��ْرح��بً��ا ف��ي��ا … س��ئ��م��ن��ا س��ئ��م��ن��ا،
ال��م��ط��ْر ه��ط��ُل األرَض أن��ص��َف ك��م��ا ��ب��اِت ال��سُّ َم��دي��ِد ِم��ْن س��يُ��ن��ص��ف��ن��ا
ال��م��ن��ت��ِص��ْر ب��ن��ا اإلخ��اءُ ف��ي��غ��دو ال��ح��م��ي��ِم ل��إلخ��اءِ س��يُ��رج��ع��ن��ا
َع��ِط��ْر َم��ع��نً��ى ك��لِّ ف��ي ال��ُح��بِّ ِم��ن ط��ري��ًف��ا ل��ح��نً��ا «ال��ط��ب��ي��ع��ُة» وت��ش��دو
نَ��ِض��ْر! َوع��ه��ٍد ج��دي��ٍد ل��م��ج��ٍد ج��دي��ًدا رج��اءً «م��ص��ٌر» وت��ل��م��ُح

رمضان. شهر أي 111
القرى. املدر: 112
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∗∗∗
ال��ق��َدْر ل��ل��م��ؤم��ن��ي��َن وأذع��َن ان��ت��ص��ْر ح��ت��ى ال��ح��قُّ ث��ب��َت ل��ق��د
ال��م��ن��ت��َظ��ْر بَ��ع��ثُ��ن��ا ب��ه��ا ل��ي��دوِي ال��ح��ي��اِة َم��ع��ان��ي ل��م��ص��ر وع��ادْت
«ال��م��ؤت��م��ْر»! ف��ي ال��ح��قِّ ص��ي��ح��َة وي��ا ال��ح��ي��اِة ه��ذي ع��ي��َد ي��ا ت��ب��ارك��َت

وصياٌم صياٌم

ال��ذُّنُ��وِب ِم��َن ال��َم��تَ��اِب َص��ْوِم س��وى ي��أب��ى «رم��ض��اُن» ك��أنَّ��م��ا تَ��ُص��وُم
وال��ق��ل��وِب ال��س��رائ��ِر ب��ت��م��زي��ِق يُ��ْغ��َرى ك��ان ق��د ص��ائ��ٍم ِم��ْن ف��ك��م
ال��ُح��ُروِب ب��أَْوزاِر ف��لُ��طِّ��ْخ��ن��ا ُح��ُروٍب ف��ي ط��وي��ًال ت��َف��رَّْق��ن��ا

أدباؤنا

! ن��ب��يِّ ص��ف��اِت ِم��ْن ال��ج��ه��ال��ِة َح��ظُّ ك��أنَّ��م��ا يَ��ت��ي��ُه ف��ي��ه��ْم ج��اه��ٍل ك��م
ال��ح��يِّ ال��رف��ي��ِع األدِب ع��ل��ى َج��َل��ٌد ل��ه��م ف��م��ا ال��ُغ��روِر ب��أل��واِن ق��ن��ع��وا
وأب��يِّ ل��ف��ات��ٍح ال��زُّه��وَر نَ��ث��روا َدَرْوا ول��و ال��ن��اب��ه��ي��َن يَ��رج��م��وَن ك��م
ال��ذَّه��ب��يِّ ل��ع��ص��ِرن��ا ال��دَّل��ي��ُل وه��ُم��و ل��ج��ي��ل��ن��ا ال��ح��ي��اة ه��ُم��و ال��ن��اب��ه��ون؟!
؟! وغ��ب��يِّ ج��اه��ٍل ُم��َراِدُف إالَّ نَ��ْف��َس��ُه ف��يَ��ْح��ِق��ُر ��ُره��ْم يُ��ح��قِّ ذا َم��ْن

الطائر الفأر

(الخفاش)

ال��م��ج��ه��وِل ل��ل��ش��اط��ِئ َه��َواُه َط��ي��ًرا تُ��َظ��نُّ
ال��م��خ��ب��وِل ��ِة ِخ��فَّ ف��ي ف��أًرا تُ��ْش��ِب��ُه وأن��َت
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��ب��ي��ْه ال��شَّ األن��اِم ب��ي��ن وه��ذا يَ��داَك ط��ال��ْت
��ِف��ي��ْه ال��سَّ َس��ْط��َو ِغ��نَ��اُه وأْم��َس��ى ي��داُه ط��ال��ْت
ب��وج��ه��ْك َق��بُ��ْح��َت ك��م��ا َوْج��َه��ْه ال��ل��ؤُم َق��بَّ��َح ق��د
ب��ط��ب��ع��ْك َخ��بُ��ثْ��َت ك��م��ا ط��ب��َع��ْه ال��خ��ب��ُث وأف��س��َد
ال��خ��ن��اف��ْس ب��ي��ن ال��ل��ي��ِل ف��ي يَ��ع��ي��ُش ت��ع��ي��ُش ك��م��ا
ال��ف��رادْس نُ��وَر ي��ع��اَف ح��ت��ى ال��خ��رائ��َب يَ��ْه��َوى
ال��ك��ري��َه��ْه ال��م��ع��ان��ي ِم��نْ��ُه نُ��ع��ان��ي ط��اَر وح��ي��ُث
ش��ب��ي��َه��ْه ِم��ْن ل��ه��ا وم��ا ُم��ْس��ِق��َم��اٌت روائ��ٌح
رج��ل��يْ��َك ُم��َع��لِّ��ًق��ا ع��م��ي��ًق��ا ن��وًم��ا ت��ن��ام
ل��ديْ��َك ه��ان��ْت ل��ل��ن��اِس دم��اءً تَ��ُم��صُّ وق��د
ال��ع��ري��َض��ْه ال��دَّع��اوى ع��ن تَ��نْ��أَى أن��َت ل��ك��نَّ��م��ا
ال��م��ري��َض��ْه ال��ن��ف��وِس ه��َوى ي��ح��ك��ي َش��ب��ي��ُه��َك وذا
��ِريَّ��ْه ال��سَّ ال��ط��ي��وِر ِم��َن ط��ي��ًرا ح��س��ب��ن��اُه ك��نَّ��ا
ال��زَِّريَّ��ْه! ��ُروِب ال��ضُّ ِم��َن ف��أًرا وج��دن��اه ل��ك��ْن

العام وداع

ش��اك��َرا ُح��رٍّا َق��ِدْم��َت ي��وَم وَع��ِدْم��َت ش��اك��ًرا ع��زي��ًزا َم��ش��ك��وًرا ودَّْع��َت
ذاك��را ل��ك ح��ام��ًدا ل��ئ��ي��ًم��ا إالَّ ت��ِج��ْد ول��م ال��ل��ئ��اِم، ال��َم��ْوت��ى ف��ي ُك��نْ��َت ب��ل
ط��اه��را ��ِر ال��م��ط��هِّ ب��ال��تَّ��ْوِب وغ��دوَت ك��رام��ًة اس��ت��ح��اَل ق��د ال��م��م��اُت ف��إذا
ال��خ��اط��را ال��زَّم��اِن ع��ن ال��ب��دي��َل وُخ��ِذ ُم��َخ��لَّ��دا ال��ذِّك��ري��اِت ف��ي ِع��ْش ع��اُم! ي��ا
م��آث��را ��ن��ي��ِن ال��سِّ ب��ل ��ه��وِر ال��شُّ ُع��ْم��ُر ُع��ْم��ُره��ا ب��واٍق ب��أي��اٍم واف��خ��ْر
ك��اف��را ِغ��رٍّا ��اك��ي��َك ال��شَّ نَ��َرى ص��رن��ا أنَّ��ن��ا ح��ت��ى م��اض��ي��َك ع��ن ��ْرَت َك��فَّ
زاخ��را ال��م��ح��ام��ِد ِم��َن َوه��بْ��َت ف��ل��ق��د زاخ��ًرا ال��م��س��اوئ ِم��َن َوِرثْ��ت ول��ئ��ن
وض��م��ائ��را َم��َواه��بً��ا ال��ق��ات��الِت وُش��ُج��ونَ��ن��ا ُق��ي��وَدن��ا ي��داَك َف��كَّ��ْت
وَم��ظ��اه��را ُرًؤى ك��ان��ْت م��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن ُح��ُق��وِق��ِه َع��يْ��َن ال��ش��ْع��ِب ح��ُق��وُق وَغ��َدْت
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ع��ام��را ح��يٍّ��ا َغ��َدْوَت ث��م ش��يءُ، ال ُوُج��وُدُه ك��ال��خ��ي��اِل ُع��ْم��َرَك ف��ب��َدأَْت
ق��ادرا؟ تَ��َوثَّ��َب َش��ْع��ٌب دونَ��ه��ا أْو ُح��رِّيَّ��ٍة ب��ال َع��يْ��ٌش ه��ل ِب��دَْع، ال
ح��ف��ائ��را ال��ظَّ��الَم يَ��ْس��ُك��نَّ ل��ألَْس��ِر ره��ي��ن��ًة ال��م��وم��ي��اِت َح��ظُّ أي��ن ب��ل
ائ��را ال��دَّ يَ��َزاُل وم��ا ك��اَن وال��ك��وُن ب��ق��ي��وِده َم��َم��اتُ��ُه ال��ُوج��وِد ك��لُّ
ُم��َغ��اِم��را ال��ف��ض��اءِ ف��ي ج��ري��ئً��ا وَم��َض��ى دل��ي��َل��ُه ال��ع��ب��ق��ريَّ ال��نِّ��ظ��اَم تَ��ِخ��ذَ
وَم��ش��اِع��را وع��ن��اِص��ًرا ح��رِّي��ًة ك��ي��اِن��ه بَ��ْع��ِض غ��ي��َر ل��ي��س��وا وال��نَّ��اُس
َش��َواِع��را ال��نُّ��ُف��وِس وإي��م��اَن َع��زَّْت، ط��ل��ي��ق��ًة ال��نُّ��ُف��وِس ُش��ك��راَن ف��تَ��َل��قَّ
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