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األول اجلزء

بقلمه. مرشوح وهو — هللا رحمه — الشاعر حياة يف الجزء هذا طبع سبق





العرصي الشعر يف والتقليد الطبع

اجلليل العبقري الكاتب للشاعر
العقاد عباسحممود

إال عرصيٍّا شاعًرا يكون أن أراد إن أحدهم عىل ليس أنه اليوم الشعراء بعض حسب
والخيام اإلبل تصف العرب كانت فإن واملعارضة، بالتحدي العرب شعر إىل يرجع أن
بدعد أشعارهم يف يشببون كانوا وإن واألمصار، واملعاهد البخار هو َوَصَف والبقاع،
من وغري تشبيهاتهم، من حور ثم اليوم، نساء أسماء من اسًما هو ذكر والرباب، ولبنى
بمقلد وليس عرصي، مبتدع الشاعر إن حينئٍذ: فيقال التحدي؛ هذا يناسب بما مجازاتهم

قديم.
االبتداع يسمى أن به واألخلق االبتداع! عن الشعر هذا أبعَد فما خطأ؛ حسبان وهذا
استطاعوا ملا الشعراء هؤالء سبق شاعًرا أن فلوال التقليد، رضوب من رضب ألنه التقليدي؛
يخطون وال أيديهم يف األقالم تقف أعينهم أمام من النموذج فارفع شئت وإن يعارضوه، أن
ما األبيض، بالدهان جداره يَطيل كيف عَرف َلَما نقاًشا كان منهم الشاعر أن فلو خطٍّا،

الدهان. أسود جداًرا أمامه يَر لم
بحجارتها يرصفه املطبوعني، ينابيع تجاه حوًضا له يبتني كمن املبتدع وليس
له يكون من املبتدع ولكن أسمائها، بغري يدعوه ثم ومائها، بطينها ويملؤه وحصبائها،
إىل تهديه سليقة من سائق له كان ملن إال بذلك قبل وال استقوا، كما منه يستقي ينبوع
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وهو األرض أديم تحت املاء مجارَي يرى أنه يزعمون الهدهد كبرص وبرص املاء، مواقع
الهواء. يف طائر

أشعارهم يف وصفوا ما يصفون وكانوا فيه، تصنُّع ال مطبوًعا العرب شعر كان
به وجرت زفريًا، صدورهم به لجاشت شعًرا، به ينطقوا لم لو ألنهم ذكروا؛ ما ويذكرون
أنفسنا؛ من األشياء لتلك موضع فال نحن ا وأمَّ فكًرا، أفئدتهم به واشتغلت دمًعا، عيونهم
ال فيها النَّْظم عن سكتنا وإذا أصبَتهم، كما تُصبينا وال اهتاجتهم، كما تهتاجنا ال فهي
يتحدث ولكنه يتذكرهم، من يقلد ال تذكر إذا واملرء بالذهن، الذكرى تمر كما إال لنا تخطر

إليهم. الشوق أو عليهم، األسف من عنده ما ويصف بهم،
يف العرص روح آثار من أثر وأنه الطبع، شعر أنه يف الشعر كهذا العرصي والشعر
وليس أبنائه، من هو فما العرص، هذا غري يف ونفسه بفكره يعيش كان فمن أبنائه، نفوس

خواطره. من نفسه خواطر
جانبها من العني تختلج وال ا، حسٍّ لها تسمع ال خابية، عصور الزمن صفحة عىل تمر
ومن مهد، يف لحدها من فهي ميتة، جوفه من بها قذف قد الفلك يكون ويكاد بقبس،

لحد. يف مهدها
عصور وهي بعده، ما أو قبله عما بها ينماز مالمح ألحدها ترى ال عصور هذه
كل عىل رواقه التقليد وينرش االبتكار، َمَلكة فيها تنعدم الدول، إدبار تعقب التي الغفلة
يف مقلد وهو إال صانًعا وال تاجًرا وال حاكًما وال أديبًا وال عامًلا ترى فال الحياة؛ مزاوالت
إليهم وتُخرجها واألذواق، والعقائد األفكار لهم تصوغ فئات إىل أمرهم الناس ويكل عمله،

واحد. طراز من اة الرشُّ إىل مصنوعاتها املعامل تُخرج كما متشابهة،
وقرصته والصدق، الرباعة روح فيه فقتلت اآلفُة، هذه العربيَّ األدَب أصاب وقد
أنهم التقليدي، االبتداع يناه سمَّ بما الولوع بهم بلغ لقد حتى واملحاكاة، التقليد عىل زمانًا
البنفسجي، والدمع األخرض، والدمع األزرق، والدمع األصفر، والدمع األحمر، الدمع وصفوا

كبري. بطائل جاءوا وأنهم االفتنان، بدائع من ذلك وحسبوا
الشعر، ومعاني النظم، سياق يف والتقارب اإلحساس، يف الكذب من الوترية هذه عىل
فيه الحي الجيد الشعر من قليل لوال — الِكتاب لتحسب حتى اليتيمة، شعراء غالب كان

واحد. لشاعر ديوانًا —
دعوة بلغت حني أي سنة، العرشين نحو منذ اآلفة هذه من األدب ينقه وأخذ
ومؤتنفهم، سالفهم عن يسألونها أنفسهم إىل فراغوا الرشقيني مسامع الفكرية الحرية
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وانفصل أمره، إليه ُوكل إذا نفسه الناشئ يسأل كما ومماتهم، حياتهم عن ويستفرسونها
كاتب كل وانفرد األساليب، يف التفاوت ظهر أن ذلك عالمة وكانت ولِيِّه؛ أو أبيه رعاية عن
واالستقالل االستقالل، دليل األساليب يف والتفاوت نظمه، أو كتابته يف بطريقة شاعر أو
القوالب وأين وأنماط؟ قوالب له فيما إال والتماثل التشابه يتفق وهل والحياة، الطبع دليل

وتراكيبها؟ األلفاظ صيغ يف إال واألنماط
الطباع وتنبُّه حياتها، عىل دليًال األمة شعراء بني األساليب يف التفاوت يكون وكما
سمعت ولقد وطبعه، حياته عىل أيًضا دليًال الشاعر شعر يف التفاوت يكون أبنائها، يف
شاعريته عىل اآلية وهو ورديئه، جيده بني ما لبعد ويصغرها املتنبي شاعرية يعيب أديبًا
ولكنه فتسعفه، األلفاظ ويدعو قلمه، يحكم قد الشاعر ألن سواه؛ آية تكن لم إن عندي،
رهن وهو طبعه، دعوة عند اإلنسان إنما بل دعوته، عند الطبع يكون ولن طبعه، يحكم ال

سجيته. إليه توحي مما
فإن مطبوع، شاعر هو والرديء، الجيد شعره يف له شاعر كل أن بذلك نعني ولسنا
حيث إىل الريح ترفعها قد امليتة والريشة سورة، بارد طبع ولكل جلوة، خامد ذهن لكل
السمع فيسرتق العاطفة، استفزته إذا الكليل الطبع يسمو وقد الكوارس، أجنحة تحوم
هذا يف ويروقني مقره، إىل يهوي حتى نفسه إىل يلتفت يكاد ال ثم اإللهام، منازل من
رواية عن كالمه عرض يف يقول إذ وذلك األملان، شاعر جيتي مرتجم لويس قول املعنى
الُكتَّاب وأما الصغائر، هذه مثل يف إال تظهر ال الكبري العقل مقدرة كانت «ربما فوست:
حقها، يعطونها ال ولكنهم عنها، يقرصون أو األغراض هذه يف يبالغون فإنهم األصاغر
صاحب وكذلك الحرارة، من مختلفة درجات عىل كلها تيضء فإنها األجسام إىل انظر
الطبع، محتدم النفس، مضطرم وهو بالحكمة، وينطق بالفلق، يأتي قد الخافت العقل
والعقل وكثافته، غلظه عن فينم حاله، من املألوف إىل يعود ما األجسام تلك من ولكن
الخروج عىل اقترسها التي القوة تلك وفارقته ضآلته، عاودته حرارته، فرتت إذا الخافت
السائر املثل مصداق ذلك ويف فيه، املتأججة العاطفة ولذع عليه، املزدحمة األفكار ضغط
بالضحضاح، الغمر تشابه املاء عىل هبت إذا والريح الصغائر، تظهرها الكبائر إن القائل:
مما أبعد الغمر غور أن وعلمنا قريبًا، الضحضاح قاع رأينا األمواج استقرت إذا حتى

مسبارنا.» إليه يصل
والتكلف، الطبع بني ا حدٍّ بنفسه، الشاعر شعور فجعلوا النقاد بعض تشدد وربما
مطبوع، فالشاعر شعره، إال يذكر وال الشاعر، نيس أنه القصيدة يقرأ وهو للناقد ُخيِّل فإذا
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متكلف عنده فهو القصيدة، أبيات بني حني إىل حني من الشاعر وجه له يلوح كان وإن
من املجيدين الشعراء من كثريًا يُخرج ألنه الرأي؛ هذا إىل يميلون ممن أنا ولست صناع.
يغيب وشاعر كالمه، يف بنفسه يشعر شاعر بني عندي فرق وال املطبوعني، الشعراء عداد
أنه نيس قد كأنه يوهمك الذي واملليح بجماله، املزهو املليح بني كالفرق إال عاطفته، يف
صادًقا كان فإن الشعر، ذلك إىل ننظر أن َعِسيُّون ونحن جماله، منهما لكلٍّ أن عىل جميل،
وال املزهو، باملليح ال إذْن وهو التكلُّف، شعر من فهو وإال الطبع، شعر من فهو مؤثًرا

والزينة. بالطالء يتحاىل دميم هو وإنما جماله، عن الغافل باملليح
العرص يف منهاجه يختلف كما وعرص، عرص بني األمة لغة يف الطبع شعر ويختلف
بني الواحد الشاعر شعر يف اإلجادة من درجته تختلف وكما وشاعر، شاعر بني الواحد

وقصيدة. قصيدة
وهذه العرص، ذلك روح تناسب طريقة عرص كل يف له اتخذ قد العربي فالشعر
العربية، الدولة طريقة من يشء يف هي وال البداوة، طريقة تشبه ال العرصية الطريقة
فيه وخلعت ومجتمعه، بيئته من اإلنسان محل فيه تغريَّ عٌرص يمليها طريقة ولكنها
خافيًا، كان ما له فظهر يديه؛ بني باملجسد وقفت حتى ثوب، بعد ثوبًا عينيه أمام الطبيعة
ظنه سابق كان ومحاسن، مقابح له بدا فيما وكان يبُد، لم ما استطالع إىل توقه وازداد
حرًفا نظموا ملا أرماسهم، من اليوم بُعثوا املذهبات شعراء أن فلو منها، عاينه ما غري بها
إليه. الدعوة يف غلوٍّا دعاتنا أشد من أشد العرصي املذهب يف ولكانوا مذهباتهم، من واحًدا
كان إنه ونقول: سنة، العرشين نحو من جديًدا ً منشأ نشأ العربي الشعر إن قلنا:
أقرب ومخذولهم ظافرهم فكان لبسها؛ ولكنه املخذول، أسالب الظافر فيه نزع نضاًال
فتيٌة األدب منابَر تبوأ لقد سنة؛ عرشين قبل غرينا اليوم ونحن بزة، وأشبههم زيٍّا، الناس
يشعرون فهم جيلهم، بعد أجياًال واملطالعة الرتبية ونقلتهم املايض، بالجيل لهم عهد ال
ثمراته من ظهر ما أول مزاٌج وهذا الغربي، يتمثله كما العالم ويتمثلون الرشقي، شعور
هذا الصناعية، القيود من والتحرر الرياء، غشاوة ورفع االستقالل، إىل األقالم نزعت أن
البصري الندس عىل يعرس فال والهوى، الروح جهة من وأما واألنساق، األغراض جهة من
القطوب هذا ويتفرس الحديث، العرصي الشاعر أرسة يف للحياة القطوب مسحة يلمح أن

شفتيه. بني أحيانًا ترتدد التي املستكرهة االبتسامة يف حتى
مراغة من رفعوه أنهم شعرائه يف االستقالل روح من الحديث العرصي األدب وحسب
نفض وما باملولود، يهنئ حديثًا شاعًرا اليوم تجد فلن زمنًا، جبينه عفرت التي االمتهان
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من هجو يف ويقذع خلوته، يف ذاميه أول هو من يطري تراه ولن امليت، تراب من يديه
هذه من بالقليل وما اآليب، ويستقبل الذاهب يودع املرافئ عىل واقًفا وال رسيرته، يف يكربه
تردها أو بيننا، والتزلف املواربة آداب عىل تُجِهز أن استطاعت أنها األدب يف الشماء الروح

النهار. ضحوة يف بها وينادى األشعار، يف تنشد كانت إذ بعد األستار، وراء إىل
التغيري أحكام عليها ستجري إليها أرشنا التي الصناعية القيود أن يف للريب مكان وال
نفسه، مغالق تفتحت ألغراضشاعر تنفسح أن من أضيق وقوافيَنا أوزاننا فإن والتنقيح،
املختلفة، واملقاصد املطولة باألقاصيص أوزانهم ترحب كيف فرأى الغربي، الشعر وقرأ
يف وضعه عىل عربي لشاعر قدرة ال ما فيودعونها الشعرية، القوالب أيديهم يف تلني وكيف
الضافية واملالحم املسهبة، القصص نظم العامة عىل سهل كيف القارئ يرى أال النثر، غري
بمثل إال الفصيح العامي الشعر يفضل بم شعري وليت املطلقة؟ قوافيهم يف الصعبة،

املزية؟ هذه
واملزدوجة، املرسلة القوايف من مثاًال شكري ديوان يف باألمس القراء رأى ولقد
واملتقابلة، املزدوجة القافيتني من مثاًال املازني ديوان يف اليوم يقرءون وهم واملتقابلة،
ولكنا وتنقيحها، والقوايف األوزان تعديل وراء من املنظور غاية هو هذا إن نقول وال
وبني العربي الشعر بني ليس إذ الجديد؛ املذهب الستقبال املكان تهييء بمثابة نعده
مجال وانفرج واملقاصد، املعاني لشتى القوايف اتسعت فإذا الحائل، هذا إال والنماء التفرع
الوصف، وشعراء الرواية، شعراء بيننا ورأينا اختالفها، عىل الشعرية املواهب بزغت القول،
يناجي الذي الشعر يف سيما وال القوايف، هذه من اآلذان نفرة تطول وال التمثيل، وشعراء

واآلذان. الحس يخاطب مما أكثر والخيال الروح
التزام يف يتساهلون شعراؤهم كان فقد املرسلة، القافية تنكر العرب كانت وما

الشاعر: قول يف كما القافية،

ق��ل��ي��ل ال��ك��ف��اء أن ي��دي ب��م��ل��ك م��ال��ك أم ت��ك��ن ل��م إن ه��ل أال
ذم��ي��م ال��ق��ل��وص ي��ب��ت��اع ق��ام إذا وغ��ل��ظ��ًة ج��ف��اءً رف��ي��ق��ي��ه م��ن رأى
ت��دور وال��ع��اق��ب��ات ب��م��ه��ل��ك��ة إن��ن��ي ال��رح��ل وات��رك��ا أق��ال ف��ق��ال
ن��ج��ي��ب ال��م��الط رخ��و ج��م��ل ل��م��ن ق��ائ��ل ق��ال رح��ل��ه ي��ش��ري ف��ب��ي��ن��اه
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غريه: وكقول

أن��ض��ي��ن م��ا ع��ن��تً��ا ي��ش��ت��ك��ي��ن ال ال��ل��ي��ل خ��د ع��ل��ى وط��اء ب��ن��ات

اآلخر: وكقول

ال��م��ن��ع��ط درع��ه��ا ف��ي ك��أن��ه��ا أد ب��ن ض��ب��ة م��ن ج��اري��ة

تتباعد وبعضها ، الرَِّويِّ مخارج قريبة — تراها كما — القوايف هذه وبعض
الغنائي الشعر لغري تسمح ال والفطرة البداوة من حالة عىل كانوا ولكنهم مخارجه،
فلم قوالبهم، يف األشعار هذه صوغ يف مشقة يعانون ال وكانوا واالنتشار، بالظهور
وجاء املوسيقية، رنته عىل تأثريه يف يعتمد شعر يف سيما وال القافية، إطالق إىل يلَجئُوا
ما لقلة اإلجارة؛ أو باإلجازة وتارة باإلكفاء، تارة وسموه عيبًا، ذلك فعدوا الُعروضيون
أميل وحالهم سالئقهم أقواٍم إىل العربية اللغة انتقلت فلما العرب، شعر يف منه وجدوا
بهذا آذانهم تشعر ولم أغراضهم، أداء عىل القوايف اعترسوا األخرى، الشعر رضوب إىل
لم ما املتقاربة وقوافيهم املحرفة لغتهم فاحتملت القافية، يف عيبًا العروضيون عده الذي

وقوافيها. الجاهلية أوزان تحتمله
اإلفرنج عند املعروف الشعر غري يف — املوسيقية والنغمة القافية مراعاة أن عىل
يكون أقسام، إىل الشعر ينقسم أن بد وال منه، فائدة ال وتقيُّد فضول — الغناء بشعر
القيود هذه الشعر يف األوىل املوسيقى بقايا ومن املوسيقى، من أكثر بعضها يف الشعر
كانت والرقص، واملوسيقى الشعر أن إىل الرقي عن مقاله يف سبنرس ذهب وقد اللفظية،
يف الروي «إن ذلك: يف قوله ومن حدته، عىل فنٍّا منها كلٌّ انشق ثم واحًدا، أصًال كلها
واحد، يشء من أجزاءً مبدئها يف كانت الحركة، يف والروي الصوت، يف والروي الكالم،
القبائل بعض عند مرتبطة ثالثتها تزال وال الزمن، توايل بعد واستقلت انشعبت ثم
باأليدي، وتصفيق واحد، نغم من غناء دائًما يصحبه املتوحشني عند فالرقص الوحشية؛
ويف … موزونة وأنغام موزونة، وكلمات موزونة، حركات فهناك الطبول، عىل وقرع
وهم املرصيني، قهر بعد موىس نظمها التي القصيدة يرتلون كانوا أنهم العربية الكتب
مًعا وقت يف بالشعر ويتغنون يرقصون اإلرسائيليون وكان الدفوف، نقر عىل يرقصون

… الذهبي بالعجل االحتفال عند
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عن كالهما انفصل قد أنهما إال املوسيقى، عن بعُد ينفصل لم وإن الشعر أن عىل
ترتيل وكان تالوة، تُتىل وال ترتَّل القديمة الدينية اإلغريق قصائد كانت فقد الرقص،
وشعر غنائي، شعر إىل أخريًا الشعر انقسم فلما السامعني، برقص مقرونًا الشاعر
الشعر ُولد الغنائي، الشعر إال يرتلون وال القصيص، الشعر يتلون وأصبحوا قصيص،

«. مستقالٍّ فنٍّا وأصبح املحض،
يكون أن نريد ولكنا بتاتًا، املوسيقية النغمة عن الشعر نفصل أن نريد ال ونحن
دقة أثر نبقي وأن النغم، نصيب من أكربَ الغناء شعر غري يف املحض الشعر نصيب
إنشاده، عند بأرجلهم األرض يدقون كانوا الذي الشعر يف — القافية به ونعني — الرجل

املهتاجة. والعواطف النفسية، النزوات شعر أي
وأغراضه الشعر أنساق عىل العرص تأثري يف رأْينا من طرٍف عىل أتينا وقد واآلن
فنقول: الشعراء ونفوس الشعر، روح يف تأثريه عن كلمة نقول أن الكالم تمام من نرى
عىل فتحها فلقد قلنا، كما أغالقها وفتح النفوس، رواكد هز قد العرص هذا كان إن
والتوجع حينًا، الرتاجع من نفسه يملك فال بشواظها، عليها املطل تلفح األلم من ساحة
بعدت وقد مريب، ومستقبل عتيق، ماض بني والرتدد القلق طبيعته العرص، وهو أحيانًا،
الغاشية، فغِشيَتهم كائن، هو ما وبني يكون، أن يجب فيما الناس اعتقاد بني فيه املسافة
وتقدمه، العرص حداثة لنفسه صورتْه الذي غري عامًلا حوله فيما نظر ذي كل ووجد
أذهان يف منه ذهنه يف أرفع األعىل فاملثل خياًال؛ الناس سائر من أوسع بجبلته والشاعر
بعد قدر عىل األلم يكون وإنما أملهم، من أشد فأمله ا، حسٍّ ألطفهم وهو الناس، عامة
النقص، إىل الناس أفطن الشاعر كان إن جرم فال كائن، هو ما وبني املنتظر بني البون

قوله: حد عىل شاعرنا ديوان كان إن جرم وال عليه، سخًطا وأكثرهم

م��رن��ان خ��رس��اء ج��ث��ة ق��رارت��ه ف��ي ب��ي��ت ك��ل
ب��رك��ان ي��زف��ر م��ث��ل��م��ا ق��ائ��ل��ه ق��ل��ب م��ن خ��ارًج��ا

وارتكاًسا الطبائع، يف مسًخا إال فيه نشاهد ال عهد يف إننا قلنا: إذا بالغنا إننا أيقال:
ذلك، نقل لم إذا تغاضينا إننا يقال: بل وهللا ال …؟ واألقوال األعمال يف ونفاًقا األخالق، يف
والنوادي، األسواق يف رأسه عىل يميض ثم عينيه، يغمض أن عهدنا يف متحرج يبايل وما
األبيات: بهذه املعنى تعرف أال فيسأله يده، عليه وقعت عاتق فأي واملعابد، واملجامع

19



املازني ديوان

ال��ع��داء ق��ط��وب ق��ل��ب��ه وف��ي ـ��ر وال��ب��ش��ـ ب��ال��ط��الق��ة ي��ت��ل��ق��اك
م��اء م��ن ب��ه وم��ا م��اء ـ��آن ال��ظ��م��ـ ي��ح��س��ب��ه ال��رق��راق ك��ال��س��راب
واأله��واء اآلم��ال ض��ئ��ي��ل ـ��س وال��ن��ف��ـ وال��م��روءة ال��رأي ع��اج��ز
ال��ش��رف��اء ع��ل��ى ب��ه وت��ب��اه��ى إل��ي��ِه ف��اس��ت��ن��ام ال��ذل أل��ف
ال��ض��ع��ف��اء م��ل��ج��أ واألك��اذي��ب ن��س��ًج��ا واألب��اط��ي��ل ال��زور ي��ن��س��ج
وال��ك��ب��ري��اء اإلس��ف��اف دن��يء ـ��ح وال��رب��ـ ال��م��ك��اس��ب إل��ى م��س��ت��م��ي��ت
م��راء م��ن ل��ه ي��ا ال��خ��زي ت��ح��ت��ه وي��خ��ف��ي ال��ع��ف��اف ي��ظ��ه��ر ف��اس��ق
وال��ذك��اء ال��ح��ج��ا م��ن خ��ل��ٌو ـ��ث��ال ك��ال��ت��م��ـ وال��ب��ص��ي��رة ال��ح��س م��ظ��ل��م
ال��خ��ل��ص��اء ع��ل��ى ش��دق��ه ول��وى ت��ي��ًه��ا ف��اخ��ت��ال ال��ش��م��وخ زه��اه ق��د

الرجل نموذج األبيات هذه يف املازني وصف فقد ألًفا؛ أصاب إال مرة يخطئ ال فإنه
يبرص وهو ذلك، غري يكون أن العرص لرجل وأنى صفاته، من صفة ينَس فلم العرصي،
ديدن وذلك به، الجهر عىل يجرأ ما غري ويعتقد يعتقد، ما غري ويسمع يسمع، ما غري
تكر ثم الكمال، مثال فرتسم االنتقال، إىل بالحاجة النفوس يف تُحس زمان كل يف الناس
الباطن بني تتذبذب كذلك لتظل وإنها والقصور، النقص إال تقابل فال الحقيقة، عالم إىل
والكربياء. والصفاقة الخبث فقل اشتد، وإن والرياء، التصنُّع عني هو وهذا والظاهر؛

فاعلم ويضحك، يبتهج املشئومة الفرتات هذه أمثال يف مطبوًعا شاعًرا رأيت فإذا
ينظم مقلد رجل فهو وإال الشهوات، حمأة أو األلم، نار من صدئ قلبًا جنبيه بني أن

بوجدانه. ينظم وال بلسانه،
تراهم أال الفرنيس؟ االنقالب تقدمت التي الفرتة يف األدب حال كان كيف ترى أال
يف يفكر باحث ومن الطبيعة، إىل الناس يدعو داٍع فمن بعقولهم؟ الحرية لعبت كيف
تهوله وذلك الوجود، ويلعن الحياة يسب وهذا الدين، عىل ينحى هذا جديد، مجتمع خلق
الدهشة جنون يف فيقوم تتبدل، وال تنصلح ال الزب، رضبة فيحسبها األخالق، فوىض
زعيم بشاتوبريان السآمة استحكمت كيف أرأيت واإلباحة، التهتك للناس يحسن والذهول
يشء فال السآمة، قتلتني حتى الحياة سئمت «لقد يقول: فجعل الفرتة، تلك يف األدب
بعصا أصنع كيف عرفت ملا ملًكا، أو راعيًا كنت أنني ولو يعنيني، الناس به يحفل مما
ملوًال والعبقرية، املجد يف زاهًدا كنت إال الحالتني يف أظنني وما امللك، بتاج أو الراعي،
وأسأمتني أوروبة، يف الناس أمضني لقد والشقاء؛ بالنعمة متربًما والبطالة، العمل من
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القلب، لسليم وإنني قلبي، إليه يهش مالذٌ تلك يف وال هذه يف فليس أمريكا، يف الطبيعة
ندم، بغري كذلك أكون لكنت مجرًما ُخلقت لو وإخالني غبطة، بغري ولكن النحيزة، طيب

«… أبًدا يُذكر فال النسيان عليه يعفي اسمي أن ليت أُولد! لم فليتني
الشكوى يف عليهم رضر ثَمَّ وهل رأوه، زمان كل الناس يحمد أن ينبغي فهل وبعُد،
هذا بل رضر، السيئ الزمن من االستياء يف ليس كال، عليها؟ والنقمة األزمنة، بعض من
إىل االطمئنان يف الرضر جد الرضر يكون أن وأوىل سواه، ينبغي ال الذي الواجب هو

واالنتقال. للتحوُّل بواطنه كل تتأهب زمان
التذمر هذا يعللوا أن الكاتبني بعض عىل سهل لقد السلبي! التعليَل أهوَن وما

النتيجة. وأصابوا الغاية، أدركوا أنهم فحسبوا
إنه يقولوا: أن عليهم يصعب فلم الناس، طبقات بني الفايش السخط إىل نظروا
إنما ذلك؟ يف عجب وأي صحيح، وهذا والحوارض، املدن يف الحياة أعراض من عرض
الرقي أمانة وحاملة املدنية، ربيئة املدينة ألن والشكوى؛ القلق مثار املدن كانت لحكمة
األيام يف منه وأجهز أشد األيام هذه يف بالشكوى األصوات التجاج كان ولنئ اإلنساني،
يومنا إىل املدنية الحياة أحدثته انتقال كل من أعظم الوشيك االنتقال ألن فذلك القديمة؛

هذا.
أن بعد لهم بقي ملا وقنوعه؛ سكينته يف الريفي شاكلة عىل كلهم الناس كان ولو
بأيديهم املدن أهل برح وما الحياة، يف مطلب الزرع وينجب الجو، ويسلم املاء، يفيض
عىل فتتقدم االنتقال؛ وطلب الحركة إىل يدفعهم والكفاح والفنون، والصناعة العلم زمام
الناس حقوق فرتتقي املختلفة؛ االجتماعية املذاهب تقلبهم من وتنشأ الفنون هذه أيديهم
«الندور» صدق وقد والواجبات، الحقوق هذه الرتقاء تبًعا الحياة وترتقي وواجباتهم،
الساخطون وأما أماكنهم، يف ساكنني يجلسون القانعني «إن بارو: لسان عىل يقول حيث

خري.» كل العالم منهم يجني الذين فهم الناقمون
فوجدوهم املتأخرة، األزمان يف العبقرية رجال إىل النظرة هذه الُكتَّاب أولئك ونظر
يكن لم لو وقالوا: الرس، عىل وقعوا قد أنهم فظنوا الجسم، يف علة من أحدهم يسلم ال
أن وبني العرص هذا بني ليس كأنه السخط، فلسفة عمت ملا مرىض العبقريون هؤالء
أكثر، أو رجل مائة يربأ أن إال نظاًما، وأتمها عيًشا، وأرغدها أخالًقا، العصور أقدم يكون

الداء! من أقل، أو
وألحقهم راقيًا، مسًخا العظماء هؤالء عبقرية فسمى بعضهم، طاش لقد بل
والرسقة القتلة بينهم من يخرج الذين النفوس، ومرىض الطبائع، زمنى من باملمسوخني
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املرض بني تجمع ال أنها لعرفوا الطبيعية، للغة ألحن كانوا أنهم ولو واملخبولون،
عند اليوم اإلنسانية لوقفت والعلل األدواء من سلموا لو األمم عظماء وأن عبثًا، والعبقرية

والكهوف. اآلجام حدود
من تبدلنا فكانت الطبيعة! رأس يف الُكتَّاب هؤالء عقول ليست أن عىل هللا ونحمد
العمل هذا أن ريب وال العنق، عريض الخلق، مضبور مصارًعا وشاعر وحكيم نبي كل

وحساب. قدر عىل املواهب وتقسيم األمزجة، تركيب عناء من لها أريح
مكني خلق أنه فلو لنوعه، نفعه ليخلص نفسه ينىس أن به أُِريَد رجل العبقري
سائر يشغل ما ولشغله امليضلوجهته، عن والدم اللحم دواعي لرصفته األرس، قوي املرة،
فيه الذات حفظ غريزة تضعف أن بد وال ألجله، ُخلق عما واألبناء املعاش أمور من الناس
أرأيت الجسد؛ يف بمرض إال الذاتية الغريزة تضعف ولن النوعية، غريزته بإزائها لتقوى
الهم قارص تراه أنت أم نوعه؟ ذاكرة يف موته بعد ليعيش نفسه ينىس البدن معاىف رجًال

سواها؟ الدنيا من يعنيه ال حياته عىل
سفل كلما أنه بَيَْد بالتوالد، التكاثر وهو أفراده، جميع من يطلبه عام فرض وللنوع
توالًدا الناس أكثر فإن اإلنسان؛ يف األمر هذا ويطرد أكثر، التوالد كان الفرد، وسفل النوع
ثم وعقوًال، مدارَك الناس أحط وهم التوالد، وسيلة بغري النوع حفظ عن أعجزهم هم
فتعدو شتى، جهات من ويحفظونه النوع، بها ينفعون أدبية قًوى األفراد بعض يف ينشأ
الناس أنفع فيكون النابغة، يف نهايتيه األمر يبلغ حتى النسل، غريزة عىل القوى هذه
وإن الزواج، يف النابغون يرغب ال ولذلك بنسله؛ له نفًعا وأقلهم األدبية، بقواه لنوعه
يهملون ولكنهم يعيشون أو أبناؤهم، يعيش ال ولكن لهم، ُولد وربما يلدون، ال تزوجوا
االقتصاد أرسار من دقيق ورس بالغة، حكمة لعمري وتلك وإنباتهم، تربيتهم الغالب يف

العمل. تقسيم يف الطبيعي
نسًجا، األعصاب هذه أدق العبقري الشاعر فإن عصبي، جهاز لألمة كان إن
اإلحساس، يف املفرطة األعصاب هذه عن األمة لجسم غنًى وال تنبًها، للمس وأرسعها

واألنانية. البالدة صمم يف الصلبة األعصاب تجمد بينما الحيطة ألخذ األمة لتزعج
وال واحدة، جهة من املسألة إىل عندنا الرَِّىض فلسفة ينفقون الذين يَنظَرنَّ فال
عرص يف قوم يا لسنا كال! إليها، وشوقونا الحياة لنا فزخرفوا العمل، عرص يف نحن يقولُنَّ
فال العمل يدعو يفتأ عامل من وكم يجيبونه! وال العاملني يدعو عمل من فكم العمل،
عىل ويطلع مداه، يأخذ أن االستياء لهذا بد وال واالستياء، الرتدد عرص يف نحن بل يجيبه!
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العمل عليها وعاد العمل، إىل فحركها النفوس من تمكن إذا حتى أحوالنا، يف نقص كل
واالستياء. الضجر شعر فضل يومئٍذ الناس ينَس فال بالرَِّىض،

ديوان يقرءون أنهم فليذكروا السمة، هذه الديوان هذا شعر يف القارئون توسم فلنئ
يقول. كما زمنه» يرى نفسه يف «واملرء زمنه عن يرتجم شاعر

عرصفجر يف ونبغ السوداوي، العرص هذا يف ينبغ لم لو إبراهيم أخانا أن إيلَّ ويُخيل
والرياح السحب وساقة والجبال، الغريان عمار الجنة، أسماء واضع هو لكان التاريخ،
وأظنه خربًا، عندها تنشد كأنها عها لتتسمَّ أذنه وإن بوصفها، َلولًعا به فإن واألمواج،
وغماًما مدوية، ورياًحا جوفاء، وكهوًفا عظيمة، جباًال إال خلقها ملا الدنيا، خلق كان لو
قصيدة يف يتمناه الذي الغار يصف كيف انظر عجاًجا، مصطخئًا وبحًرا رجاًسا، مرزًما

الهاجر: مناجاة

أع��وان األش��ج��ان ع��ل��ى ل��ك��ن��ه��ن خ��دًع��ا ت��ك��ن إن واألم��ان��ي ل��ي ل��ي��ت ي��ا
ل��ه��ف��ان ح��ي��ران ي��زاف��ره��ا ح��ي��رى ب��ه ال��ري��اح ت��ج��ري ج��ب��ل ع��ل��ى غ��اًرا
أث��خ��ان ال��س��ح��ب ب��ق��ل��ب ول��ل��ب��روق م��ن��س��ك��ب وال��غ��ي��ث ل��ي��ل��ت��ن��ا أن��س ه��ل
غ��ي��ران األط��واد ع��ل��ى ال��س��ح��اب م��ن ت��ظ��ل��ل��ن��ي أن ل��ي م��ن ل��َي وق��ول��ه
ون��ي��ران ن��ور ك��ح��ل��ه��ا ودي��م��ة ن��اح��ي��ة ك��ل م��ن ل��ن��ا ت��ه��ب ري��ح
ك��ت��م��ان ال��م��رء ِس��رَّ يُ��غ��يِّ��ب ك��م��ا ح��ن��دس��ه ط��ي��ات ف��ي ال��ل��ي��ل ي��ل��ف��ن��ا
غ��ض��ب��ان وه��و ي��ط��غ��ى ال��رع��د ب��ه��ا ـ��ت��ل��ي ون��ج��ـ ال��س��م��اء ب��األي��دي ن��ل��م��س ن��ك��اد
ج��ن��ان ال��غ��ي��ران ت��س��ك��ن ك��أن��م��ا م��روع��ة ح��ال ح��ول��ن��ا ول��ل��ص��دى
وأع��ي��ان ع��س��اس ت��ج��اوب ك��م��ا م��ن��ع��ط��ف ك��ل م��ن ص��ًدى ص��وت ل��ك��ل
ع��ق��ب��ان ال��ع��ق��ب��ان ع��ن ي��ط��ي��ر ك��م��ا ش��اه��ق��ة ك��ل ع��ن ص��ًدى ك��ل ي��ط��ي��ر
وح��دث��ان س��ن غ��ض��ن��ه ك��ال��وج��ه ك��ال��ح��ة ال��ب��ل��دان ألع��ي��ن��ن��ا ت��ب��دو

املوتى: أحالم يف قوله ومثله

ال��غ��م��ام خ��ض��ل ب��ه ي��ن��ادم��ن��ي رم��س��ا م��ت م��ا إذا أج��ن��ون��ي
ال��ه��وام��ي أث��ر ض��ف��ات��ه��ا ع��ل��ى م��اء غ��دران ع��ن��ده ت��رق��رق
ال��ظ��الم م��ع ال��ن��س��ي��م ه��ب وق��د ذراه��ا ف��ي ال��ح��م��ائ��م ت��غ��ن��ي��ن��ي
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النفس: ثورة يف قوله أو

م��ل��ع��ب ل��ل��ري��ح ف��ي��ه م��ن��ي��ف ب��رأس م��ه��دم ك��ه��ف ال��ق��ل��ب ك��أن أب��ي��ت
ت��ق��ل��ب وْه��ي األم��واج ت��ن��اط��ح��ه��ا ص��خ��رة ال��ح��وادث ب��ح��ر ف��ي ان��َي أَو

اليقظة: أحالم قصيدة من قوله أو

اص��ط��خ��اب��ا ال��دج��ى ف��ي س��م��ع��ت إن��ي
ذئ��اب��ا إه��اب��ه ف��ي ك��أن
وث��اب��ا ف��ط��ل��ب��ت أذًى س��ي��م��ت
ال��ص��واب��ا ي��ن��ت��زع م��س��ت��ه��وًال
ال��ح��ج��اب��ا ف��ؤادك م��ن ي��ه��ت��ك
ال��خ��راب��ا ع��م��ر ق��د ال��ص��دى م��ث��ل

املالح: مناجاة يف قوله أو

ال��ق��ن��ن م��زب��د ال��ع��واص��ف ج��م ل��ه ق��رار ال ي��مٌّ ال��ق��ل��ب

سكونها»: يف النفس «ثورة الرهيبة قصيدته من قوله أو

ه��ي��دب األس��اود َم��ُخ��وف��ات م��ن ل��ه��ا س��ح��اب��ة ظ��ل��ل��ت��ن��ي ك��أن��ي ل��ي وم��ا
غ��ي��ه��ب م��ن��ه غ��ال��ه��ا ق��د أن��ج��م ع��ل��ى ن��وائ��ح ف��ي��ه ال��ري��ح ك��أن ول��ي��ل
ال��م��ت��وث��ب م��وج��ًه��ا ف��ي��ه��ا ت��زاءر ل��ج��ة ال��ي��م ج��ان��ب م��ن ت��ج��اوب��ه��ا
وت��غ��رب ال��ري��اح زم��ر ع��ل��ى ت��غ��ن��ي إه��اب��ه ف��ي ال��دج��ى ش��ي��اط��ي��ن ك��أن

يقول: أن إىل

ن��ه��رب أي��ن أال ال��م��وت��ى ل��ه��ا ت��ق��ول ص��رخ��ة ال��ري��ح ه��اج��ت أم��ا س��أص��رخ

منها كلٍّ يف تُحس حلم، الحياة أو املوت، سياق يف فتًى أو املهجورة، الدار له واقرأ
والفخامة. الروعة هذه
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هذا من أكثر والطبع السليقة أسلوب أنه عىل يدلك ال خاص، أسلوب وللمازني
يف والروعة اللفظ، يف الفخامة يتحرى قلمه فإن ونفسه، قلمه بني تجده الذي التآلف
يف والروعة املشاهد، يف الفخامة — لطافتها عىل — نفسه تتحرى كما الشعر، حوك

والطبيعة. الكون مظاهر
شعر بعد فيه اقرأ الديوان، هذا يف شعر كل شأن والتعبري الطبع بني والتآلف
عن به عربَّ ما أليق عبارته ترى فإنك الغزل، شعَر له التمثيل تقدم الذي الوصف
عني ترضمه حبٍّا فيها الحب وليس الخارج، من بالوقود تسعر ال عاطفة ألنها عاطفته؛
هذه ومثل حرارتها، من بغذاء تحيا عاطفة وهي املحب، نفس ترضمه كما املحبوب
تختار النفس وأهواء وحارضها، ماضيها وجوه وتقليب نفسها، ترديد لها يحلو العاطفة
نعاماه لكان وتعطي البواعث منه تأخذ حب هنا الحب أن فلو يالئمها، الذي األسلوب
يعود وال ينساها، ثم صاحبها عن تفرج رصخة القلب من يصعد أن الصدر به امتأل إذا
فال النفس، جوانب يف ويدور القلب، يطاول حب ولكن والوجد، الوله يراجعه حتى إليها

األسماع. جوانب يف ويطن األذن، يف يدور أسلوب إال يوافقه
ألوان القارئ يستشف وأن القوام، ذلك عىل الهندام هذا ينسجم أن غرو فال
واإلخالص الطبع شعر أن فيعلم وتفصيله، نسجه أحكام عىل األسلوب، هذا من العواطف

والتقليد. الصنعة شعر غري
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اإلهداء

ت��ح��ن��ان��ي األي��ام ع��ل��ى إل��ي��ه وَم��ن وأس��ه��رن��ي ل��ي��ل��ي ع��ن ن��ام ال��ذي إل��ى
س��يَّ��ان ع��ن��ه وبُ��ع��دي اق��ت��راب��ي أن وأوه��م��ه وج��دي أك��ات��م��ُه وم��ن
أوط��ان��ي ع��ن��ه ب��ي ون��أْت أوط��ان��ه ب��ع��دْت وإن ذك��ري��ه غ��ذائ��ي وم��ن
وأش��ج��ان��ي أن��ف��اس��ي ث��وائ��َر ف��اق��ب��ْس ل��ه��ا خ��م��وَد ال ن��اًرا ال��ص��در ف��ي أذك��ي��َت
وع��رف��ان��ي إن��ص��اف��ي غ��ي��ر ل��ي ول��ي��س أج��م��ع��ه ال��ف��ض��ل ف��ي��ه��ا ل��ك ه��دي��ة

املازني القادر عبد إبراهيم





الورد

ف��ت��ان ال��ح��س��ن��ي��ن ك��ال ب��ل ث��غ��ره أم أح��س��ن خ��ده
ب��س��ت��ان ال��ح��س��ن ل��ف��ن��ون ب��دائ��ع��ه م��ن ج��زء ك��ل
ن��دم��ان األط��ي��ار وم��ن م��راش��ف��ه م��ن ك��ئ��وس ل��ي
خ��ج��الن ال��ورد أن ِخ��ل��ت وج��ن��ت��ه ق��بَّ��ل��ت ك��ل��م��ا
ظ��م��آن وه��و ريِّ��ي ك��ي��ف ق��ب��ل��ت��ه ت��روي��ه ظ��م��ئ��ي
غ��ي��ران ال��ط��ل ف��ك��أن ي��ك��ل��ؤه ب��ات ط��لٍّ ُربَّ
ن��ش��وان ال��ط��ي��ب ري��ح م��ن��ه س��ط��ع��ت إذ ال��ورد وك��أن
ج��ث��م��ان ال��ورد ل��ه��ذا م��ا أراع��يَ��ه أن أخ��ش��ى أن��ا
م��ي��دان ل��ألع��ي��ن وه��ي غ��الل��ت��ه ت��ذوى ال ك��ي��ف





املايض

أذن��ْه أع��ارن��ا دع��ون��ا وإن أق��رب��ه دون ال��ش��م��س م��س��اف��ة
س��ك��ن��ه م��ي��ٌت ال��ق��ب��َر ي��ب��رح ال س��اك��ن��ه وأن��َت ق��ب��ٌر ال��ق��ل��ب
م��م��ت��ح��ن��ه ف��ي��ه ج��ع��ل��ن��اك إال ي��ص��رِّف��ه ب��م��ا ي��وم م��رَّ م��ا
ك��ف��ن��ه ث��وب��ه ف��ي رأي��ن��ا إال ون��ض��رت��ه ث��وب��ه راق��ن��ا أو
ح��س��ن��ه ت��س��غ��ّرن��ي أو ال��غ��د ف��ي أم��ٌل ��ن��ي ي��س��ت��خ��فَّ ال آل��ي��ُت
زم��ن��ه ي��رى ن��ف��س��ه ف��ي وال��م��رء م��ش��ت��ب��ٌه اآلم��ال ل��وال ال��ده��ر





املهجورة ار الدَّ

ال��ش��ب��اب غ��ضِّ م��ن ال��ت��س��ع��ون ت��ت��رك ك��م��ا إال ال��ب��ل��ى م��ن��ه ي��دع ل��م

∗∗∗
ك��أن��م��ا س��ك��ون��ه��ا ف��ي وه��ي
ذَم��ا إال روح��ه��ا ف��ارق��ت��ه��ا
ف��اح��ت��ك��م��ا ب��ه��ا ال��ده��ُر ح��ك��م

اإله��اب ه��ذا ف��ي ال��ط��رف أض��ل م��ا م��ظ��ل��ًم��ا ث��وبً��ا ال��ه��ج��ر وك��س��اه��ا

∗∗∗
رم��ام��ا إال ب��ه��ا ال��ع��ي��ن ت��رى م��ا
ظ��الم��ا ال��ن��ف��س ت��م��أل ب��ال��ي��ات
ول��ط��ام��ا دف��ًع��ا ال��ري��ح وس��ع��ت��ه��ا

ب��ه��ض��اب ه��ض��اٌب ف��ي��ه وال��ت��ق��ت ط��م��ا ال��ي��مُّ إذا ال��ي��مِّ ل��غ��ط

∗∗∗
ق��رارا ال��ص��وُت ع��ن��ده��ا ي��ل��ف��ى ل��ي��س
ال��ج��وارا م��لَّ أرس��ل��ت��ه ك��ل��م��ا
أع��ارا م��ا م��ن��ه��ا ال��م��رءُ واس��ت��ردَّ

ع��ق��اب ع��ن ط��ي��ًرا ال��ع��ق��ب��ان ط��ارت م��ث��ل��م��ا ع��ن��ه��ا األص��داء ت��ث��ب
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∗∗∗
ال��ص��ب��ا م��س��رَّات م��ه��د ي��ا إي��ه
ع��ج��ب��ا ق��ب��ًرا أص��ب��ح��ت ع��ج��بً��ا
ال��وص��ب��ا ه��اج��ري��ك ع��ن ح��ام��ًال

ِع��ذاب أي��ام ط��ي��ف إال أن��ت وم��ا ص��رت ف��ق��د ل��لَّ��ه��و ك��ن��ت

∗∗∗
وال ب��ال��ل��ه األب��واب أوص��دوا
ال��ب��ل��ى ف��ع��ل ت��رى ال��ع��ي��ن ت��دع��وا
ت��ب��ذال أن ال��ه��وى دار وام��ن��ع��وا

ال��خ��راب ب��ع��د خ��ون��ه��ا وق��ب��ي��ٌح ذم��ًم��ا ع��ل��ي��ن��ا ل��ل��دار إن

34



هوى إذا اجلامل

ش��غ��ُل ك��ف��اف��ه م��ن ل��ه أع��م��ى أم��ُل ل��ي ي��ص��ح ل��و ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ال��غ��ل��ل ت��ح��رِّك م��م��ا أح��ش��اء ال��ـ ق��ل��ق وال م��ره��ًق��ا ال أب��ي��ت
ال��م��ق��ل ب��ل��ح��ظ��ه��ا ع��ل��ي��ه ت��ج��ن��ي م��ض��ط��رب��ا ك��ال��وك��ر ف��ؤادي وال
وال��ع��ل��ل ال��خ��ط��وب ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى ن��ق��ًم��ا أص��اره��ا ق��د ن��ع��م ك��م
وال��زل��ل ال��ع��ث��ار رم��ان��ي أي��ن ص��ائ��ن��ه ل��غ��ي��ر ودِّي ب��ذل��ُت
ج��ل��ل ل��ه م��ص��رٌع روع��تَ��ه ي��س��ل��ب��ه ل��ل��ج��م��ال ح��س��رًة ي��ا
ال��ع��ط��ل ح��ظ��ه ك��ال��ش��وك إذاه أرج م��ون��ٌق ك��ال��زه��ر ب��ي��ن��اه
وت��ش��ت��ع��ل ح��ول��ه��ا م��ا ت��ض��يء ج��الل��ت��ه��ا ف��ي ك��ال��ش��م��س ب��ي��ن��اه
ال��ط��ف��ل ن��اره��ا ن��ور م��ن أخ��ل��ق ش��ع��ٌل ل��ه��ا خ��ب��ت ق��د ب��ه��ا إذا
خ��ض��ل ال��ن��دى م��ن زه��ر ع��ل��ي��ه ج��دٌث ه��وى إن ال��ح��س��ن وإن��م��ا
ال��ث��ك��ل ق��ل��ب��ك راع ل��ق��د م��ن��ه أن��ف روض��ة ع��ي��ن��ي��ك راق إن





اإلخوان

ب��ج��دِّي ه��زل��وا وك��م أض��اع��وه ب��ع��ه��دي ص��ن��ع��وا م��ا ال��خ��ل��ص��اء س��ِل
وخ��دي أذمُّ ف��ع��دت ث��ق��ة ع��ل��ى األم��ان��ي ظ��ه��َر إل��ي��ه��ُم رك��ب��ت
ودي ح��ب��ال ق��ط��ع��ت ع��نِّ��ي ن��أوا ف��ل��م��ا ح��ب��ل��ي ب��ح��ب��ل��ه��م وص��ل��ت
غ��م��د ب��غ��ي��ر ف��ال��ح��س��ام وغ��م��دي م��ن��ه��ا ف��ع��ط��ل��ت ح��ل��ي��ت��ي وك��ان��وا
ب��ع��دي ال��ع��ي��ش ��وا أذمُّ ي��دري ب��م��ن ل��ي وم��ن ب��ع��ده��ُم ال��ع��ي��ش أذم
ج��ه��دي ال��ش��وق ف��ي ل��وع��ت��ي أك��تِّ��م أن��ي غ��ي��ر ص��ب��ري راج��ع��ت وم��ا
خ��دي غ��ادي��ت��ي��ه وب��ُل وروَّى ن��ح��ري ب��لَّ ش��وق��ي أط��ل��ق��ت ول��و
ب��رد أس��م��ال ف��ي ال��ق��دِّ ك��ح��س��ن ح��ف��اٌظ م��ط��اوي��ه ف��ي ج��ف��اءٌ
وج��د وق��ي��ام س��ل��وٍة وه��ج��ع��ة ع��ن��دي ل��ل��ق��ل��ب ن��زوة م��ن وك��م
ب��ع��دي ال��م��خ��ف��ار ع��ن ل��ي��ع��ج��ب��ن��ي ل��ق��رب أط��رب وإن أن��ي ع��ل��ى
ردي ب��ال��ت��ودي��ع ال��ج��ود ف��إن ق��وٌم ب��ال��ت��س��ل��ي��م ض��ن م��ا إذا
ب��ج��ل��د ت��م��لُّ��ق��ه��م ع��ل��ى ول��س��ت ط��ب��ٌع ال��ن��اس اح��ت��م��ال ف��ي ل��ك��لٍّ

∗∗∗
ب��ح��م��د ج��دن��ا إذ ال��ذمُّ خ��اله ل��ح��م��ي ب��ال��غ��ي��ب م��اض��غ وغ��رٌّ
وردي م��اء ب��ال��س��ف��اه��ة ف��رنَّ��ق ده��ًرا ال��ِع��الت ع��ل��ى ل��ه ص��ف��وت
ويُ��ه��دي ي��ح��ب��و م��ا ش��ر ق��وارُص أت��ت��ن��ي ب��ه ه��ت��ف��ت إذا وك��ن��ت
ع��ن��دي ال��ودُّ ل��ل��م��س��يء ل��ي��ش��ف��ع أذاٌة ت��غ��ش��ان��ي ح��ي��ن وإن��ي
ب��رف��د ل��ه ي��داي س��ب��ق��ت ف��ق��د وظ��ل��م ك��ف��ر إل��ى ي��س��ب��ق ف��إن
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ق��ص��دي س��واك ك��ان أن��ص��ف��ُت ول��و ول��يٍّ��ا ل��ي ت��خ��ذت��ك أن ظ��ل��م��ت��ك
ب��وع��د م��غ��رور ال��ن��اس وأش��ق��ى ظ��ن��ون��ي وع��دْت م��ا ك��ان غ��روًرا
ن��ق��دي أرض��اه ل��م��ا ق��ل��ن��ا ول��و س��ك��ت��ن��ا وق��د ال��س��ك��وت أي��غ��ض��ب��ه
م��س��ت��ع��د ل��ش��اك ت��ع��رُّض��ه ش��اٍك غ��ي��ر ف��ي ب��يِّ��ن وج��ه��ٌل
وال��ت��ح��دي ال��ت��رام��ي زم��ن وذا وال��ت��غ��اض��ي ال��ت��س��ام��ح زم��ن م��ض��ى
وع��ودي ب��دئ��ي ي��ح��ط��ه��ا ف��س��وف س��ك��وت��ي خ��س��ي��س��ت��ه��م أع��ل��ى ل��ئ��ن
ع��ن��دي ال��ذم ب��ذور غ��رس��وا ف��ه��م ك��ث��ي��ًرا ��ا ذمٍّ ل��ه��م أث��م��ر وإن
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املوت فًتىيفسياق

ي��ل��ت��ط��ُم ال��ظ��الم ف��ي��ه وال��ل��ي��ل ون��ح��س��ب��ه��ا أن��ف��اس��ه ن��ع��د
ال��دي��م ج��ب��ي��ن��ه ع��ن ت��س��اق��ط��ت أج��ه��ده ال��ح��ي��اة خ��روج إذا
ت��زدح��م ف��ي��ه ال��م��وت ج��ح��اف��ل م��ض��ط��رب ال��خ��ض��مِّ ك��ص��در ص��در
ال��ق��دم ب��وط��ئ��ن��ا ��ت خ��فَّ ن��ام أو ب��م��س��م��ع��ن��ا ل��ه م��ل��ن��ا ق��ام إن
وال��س��أم ال��رخ��اء وي��ش��ت��ك��ي��ه األم��ل ن��وم��ه ط��ول م��ن ي��رت��اع
ل��ج��م رج��ائ��ن��ا م��ن ل��ه��ا خ��ي��ٌل ت��ردُّده م��ن ال��خ��وف ك��أن��م��ا
م��خ��ت��رم وه��و ال��ج��ف��ن ون��ائ��م ِس��ن��ة ف��ي وه��و م��ات ق��د خ��ل��ن��اه
ي��ب��ت��س��م ل��ل��ح��م��ام ك��أن��ه م��ن��ي��تُ��ه ث��غ��َره ق��لَّ��ص��ت ق��د





املناجاة

وت��ول��ى ب��ح��بِّ��ه رم��ان��ي ـ��ت ال��س��ب��ـ ل��ي��ل��ة رأي��ت��ه وج��ًه��ا إن
ج��ال ال��ل��ه ح��س��ن��ه ف��ي ع��ب��دن��ا م��ن ع��ن��ا ال��ب��ع��د ي��رت��ض��ي ك��ي��ف ع��ج��ٌب
ت��ت��ج��ل��ى آيَ��ُه ف��ي��ك ل��ن��رى إال ب��ال��ح��س��ن اإلل��ه ح��ب��اك ه��ل
ه��ال م��ن��َي أص��ل��ح��ت ف��ه��ال ـ��بَّ ال��ح��ـ وع��ل��م��ت��ن��ي أف��س��دت��ن��ي أن��ت
وط��ال ج��ي��د ك��ال��روض ف��ي��ن��ا ـ��رُّوح ال��ـ ت��ع��ي��د رح��م��ت ل��و م��ن��ك ن��ظ��رٌة
وق��ال ذاك وج��لَّ م��ع��اذ أو م��أوى ال��ص��د ذل��ك غ��ي��ر م��ال��ن��ا
ِح��الَّ ج��ن��ب��َي ف��ي��ه ل��س��ت م��وض��ًع��ا ي��ري��ن��ي ال��زم��ان أح��س��ب أك��ن ل��م
وص��ال ال��ق��ط��ي��ع��ة تُ��ت��ب��ع إن أن��ت وأول��ى ب��ان��ع��ط��اف ال��ن��اس أج��دُر
غ��الَّ ل��ي ش��ف��ت وم��ا ��ت ت��ق��ضَّ ق��د ل��ي��اٍل ذك��رى غ��ي��ر ال��ع��ه��د بَ��ُع��َد
رج��ال ��ل ي��ث��قِّ م��ا ال��ده��َر أج��د أن��ي غ��ي��ر ب��غ��ي��ت��ي ال��ع��ي��ش وق��ف��ُة
زال ح��ي��ن ع��ذره ك��ي��ف أم ئ��ر ال��ج��ا ال��زم��ن ح��ج��ة م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت
ت��ظ��ال أن وآذن��ت ص��ب��ري ه��ل ك��ا ع��ل��ى ال��ب��ع��اد وط��أة ث��ق��ل��ْت
ب��خ��ال ال��م��ؤم��ل ع��ل��ى إال داد ت��ز وم��ا ت��رقَّ ك��ي أت��أنَّ��اك
وأح��ل��ى ال��وري��ف ظ��لِّ��ك ح��م��ى ف��ي رق��ادي ال��س��ه��اد م��ن خ��ي��ًرا ك��ان
س��ه��ال ي��ُك ل��م ال��ح��ب��ي��ب م��ا إذا ـ��ر ب��ال��ذك��ـ أق��ن��ع ال��ح��ب ف��ي أن��ي غ��ي��ر
م��ب��الَّ إال أخ��ال إن وم��ا ُق ال��ش��و ي��ص��دِّع��ه��ا م��ه��ج��ًة ل��ي إن
وإالَّ ع��ه��ًدا رع��ي��ُت أن��ي ل��م��َت ل��ك��ن ه��وي��ت��ك أن��ي ت��ل��م��ن��ي ل��ْم
ودالَّ ظ��ل��ًم��ا ال��ح��ف��اَظ ت��أب��ى أن��ت ل��ك��ن ح��بَّ��ي��ك ع��ل��يَّ ت��أب��ى ل��س��ت



املازني ديوان

وأغ��ل��ى م��ن��ي ال��ف��داء أق��لَّ م��ا ول��ع��م��ري م��غ��ض��بً��ا أن��ت ب��أب��ي
ال أم أح��س��ن��ت ال��ح��ف��اُظ وع��ل��ي��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا وال��ت��ج��نِّ��ي ال��دلُّ ل��ك��م

∗∗∗
ول��ع��الَّ ع��س��ى وي��ا ج��واٍر ـ��َل ال��ن��ي��ـ ب��ن��ا ت��ش��ق م��ت��ى ش��ع��ري ل��ي��ت
أه��ال ال��ب��ح��ر ل��ص��ح��ب��ة وت��غ��دو ـ��ر ك��ال��ب��ح��ـ ل��ن��ط��رب خ��م��رًة م��ْح��ق��بً��ا
ق��ب��ال ع��ن��ه ت��ن��ي ال ك��ن��ت وق��د ـ��ل ال��ن��ي��ـ م��رك��ب ع��ن أل��ه��اك ش��يء أي
وم��الَّ ال��رج��اء خ��ل��ف م��ل��ل��ن��ا ق��د ح��ت��ى ق��دوم��ك ن��رج��و ب��رح��ن��ا م��ا
أال ف��ي��ه واف��ي��ت��ن��ي ف��أال ًح��ا ف��يَّ��ا ال��ن��ي��ل ع��ل��ى م��ج��ل��ًس��ا ل��ي إن
م��ج��ل��ى ص��ب��اح��ة م��ن ال��ن��ف��س وم��ن��ى م��رأًى م��الح��ة م��ن ال��ع��ي��ن م��ت��ع��ة
ووب��ال ال��م��الم م��ن ��ا س��حٍّ ق��ب ن��ر وال ال��زم��ان ن��ره��ب ال ح��ي��ث
وع��الَّ ن��ه��ًال اإلك��ث��ار وع��ل��يَّ م��ن��ه��ا ن��ش��ع��ش��ع ال ال��راح وه��ي
وأج��ل��ى م��ن��ه ل��ل��ه��مِّ أن��ف��ى ل��ي��س ش��راٍب اح��ت��س��اء ف��ي ال��ل��ي��ل ن��ق��ط��ع
ت��م��لَّ��ى ق��ل��ب ف��ي��ه ي��ن��اج��ي��ك ـ��ر ال��س��ح��ـ ه��و ح��دي��ٌث أق��داح��ن��ا ب��ي��ن
وأح��ل��ى م��ن��ه��ا أرقَّ ب��ن��دي��ٍم إال ال��م��دام��ة ت��س��ت��ع��ذب ل��ي��س
ف��ع��ال ال��ده��ر ي��ج��م��ل ل��و ح��س��ب��ي ذاك ده��اق وك��أٌس م��ؤن��ٌس ص��اح��ٌب
أش��الَّ ي��ع��ود ب��اع��ه��ا ت��رى أم ظ��ن��ون��ي وع��دَن م��ا ن��ج��َح أرى ه��ل
األق��ال وه��ب��ت إن ال��ع��ي��ن ـ��ط��ام��ع ب��ال��ـ وال ال��م��ل��حِّ ب��ال��م��ل��ِح��ف ل��س��ُت
خ��الَّ أع��دم ف��ل��س��ُت ت��ض��ن��وا أو َرف��الَّ ذي��ًال س��ح��ب��ُت ت��ج��ودوا إن
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املوتى أحالم

العنوان بهذا قصيدة العقاد محمود أفندي عباس الجليل الشاعر صديقنا إلينا أرسل
مطلعها: يف يقول

ال��ح��م��ام ل��ي��ُل ن��اظ��ري وي��غ��م��ض ي��وًم��ا ال��ع��م��ر ه��ذا ش��م��ُس س��ت��غ��رب
األن��ام وأن��ب��اء ال��دن��ي��ا م��ن خ��ي��اٌل ق��ب��ري إل��ى ي��س��ري ف��ه��ل
ه��ام ت��رج��ي��ع وح��ش��ت��ي وي��ؤن��س س��م��ي��ري أه��وى م��ن ط��ي��ُف وي��م��س��ي

األبيات: بهذه فأجبناه

ال��رغ��ام ط��ي��ات ت��ح��ت وأط��وى ح��م��ام��ي أل��ق��ي أن ع��ل��يَّ ل��ه��ان
ال��ف��ط��ام م��رَّ م��ط��ع��ًم��ا ك��ل��وءًا ق��ل��ب��ي رأي��ُت ن��ام ال��ل��ي��ل م��ا إذا
ال��ع��ظ��ام ال��ك��رب ع��ل��ى ل��ي��ف��ت��ح��ه��ا إالَّ ب��ال��ع��ي��ن ال��ك��رى ط��اف وم��ا
ال��ج��ه��ام ال��ع��ي��ش وح��ش��ة ي��ج��لِّ��ي م��ج��ي��ر ل��ن��ا ال��ق��ب��ور ُظ��َل��م وف��ي
ال��غ��م��ام خ��ض��ل ب��ه ي��ن��ادم��ن��ي رم��ًس��ا م��تُّ م��ا إذا أج��نُّ��ون��ي
ال��ه��وام��ي أث��ر ��ات��ه��ا ض��فَّ ع��ل��ى م��اءٍ غ��دراُن ع��ن��ده ت��رق��رُق
ال��ظ��الم م��ع ال��ن��س��ي��م ه��ب وق��د ذراه��ا ف��ي ال��ح��م��ائ��م ت��غ��ن��ي��ن��ي
ن��ظ��ام ف��ي ال��ب��ش��اش��ة م��س��ل��س��ل��ة وك��ان��ت ل��ي��ال��ي��ن��ا ت��ذك��رن��ي
ال��س��ق��ام ذوي ع��وُن األح��الُم ه��ي ول��ك��ن ش��ي��ئً��ا أرت��ج��ي إن وم��ا
زم��ام��ي ي��وًم��ا ب��ك��ف��ه وب��ات ج��ف��ون��ي ف��ي رنَّ��ق ال��م��وت م��ا إذا
وال��س��الم ب��ال��ت��ح��ي��ة ي��زورك ح��ب��ي��ب م��ن خ��ي��اٌل ي��غ��ن��ي ف��م��ا
ال��رج��ام ف��ي ل��ك واص��ًال وي��م��س��ي ح��يٌّ وأن��ت ع��ن��ك ي��ص��د وك��ي��ف





أماينوذكر

ق��ص��ْر وإن م��ف��ارٍق م��ن أم��س��َي ح��ب��ذا ي��ا
ت��ق��ر ال��ع��ي��ُن ب��ه ي��وم غ��ي��ره ال��خ��وال��ي ف��ي م��ا
ال��ذك��ر ل��ف��ح م��ن ي��غ��ضُّ ج��رى إذا ن��س��ي��ُم��ه
ن��ظ��ر وم��ن م��س��م��ٍع م��ن وط��ًرا ف��ي��ه ق��ض��ي��ت
وي��در ي��ه��م��ي ي��ك��اد م��دج��ٌن داٍج واألْف��ُق
وخ��ف��ر؟ ح��ي��اءٍ أِم��ن وج��ه��ه��ا ت��زوي وال��ش��م��س
خ��ص��ر ي��وٌم أن��س��اك��ه��ا ص��ي��ف��ي��ٍة ل��ي��ل��ٍة ك��م
وت��ذر م��نَّ��ا ت��أخ��ذ ال ال��ق��ه��وة وح��ب��ذا
ب��ال��ب��ص��ر وت��م��ض��ي ـ��س��ْم��َع ال��ـ ت��ق��ر راٍح خ��ي��ُر م��ا
أخ��ر أي��اٌم ل��ل��رَّاح ال��م��ح��ت��س��ي ل��ع��م��ري ض��ل
ال��ف��ك��ر ع��ل��ى م��ع��اونً��ا ال��ف��ت��ى ي��ل��ق��ى ال أي��ام

∗∗∗
ب��ال��ظَّ��ف��ر ل��ي ف��م��ن م��نً��ى ل��ن��ا ج��دَّدَت ي��وُم ي��ا
ف��غ��ف��ر ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى أوى ق��د ج��رح��ي وك��ان
ن��ظ��ر َم��ن ح��س��نً��ا ت��روق وردٌة ِح��بِّ��ي ل��ي��ت ي��ا
ال��غ��در إل��ى م��ب��ت��س��ًم��ا ط��ل��ه��ا ف��ي��ه��ا ي��وم��ض
س��ح��ر َم��ن ش��ع��ري ف��اوَح ك��م��ا ال��غ��ي��َث تُ��ف��اوُح
ال��ق��م��ر ض��وءِ ف��ي أص��دح ح��م��ام��ٌة ول��ي��ت��ن��ي



املازني ديوان

وال��م��ط��ر ال��ري��اح ه��وج ب��ه��ا أل��وت إذا أب��ك��ي
ال��ب��ش��ر ع��ن ب��م��ع��زٍل ل��ه��ا وأس��ت��ب��ك��ي أب��ك��ي
ال��ح��ب��ر ال��روض واك��ت��س��ى ـ��ع ال��رب��ي��ـ ع��اد إذا ح��ت��ى
ال��ش��ج��ر ب��ي��ن ��بً��ا م��رحِّ م��ؤه��ًال غ��نَّ��ي��ت��ه��ا
ال��س��ح��ر ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ـ��ط��ل ال��ـ ل��ؤل��ؤُة ل��ي��ت��ن��ي أو
ال��م��خ��ت��ب��ر ذاك ب��ط��ي��ب ل��ي��ل��ت��ي ف��ي��ه��ا أن��ع��ُم
وح��س��ر ع��ن��ا ـ��ظ��الم ال��ـ ج��ال ال��ص��ب��ح إذا ح��ت��ى
غ��ب��ر ل��م��ا ك��رة ج��و أر ال��ري��ح م��ت��ن رك��ب��ُت
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النفس ثورة

من العنوان بهذا قصيدة شكري أفندي الرحمن عبد الجليل الشاعر صديقنا إلينا أرسل
فيها: قال املزدوجة القافية

م��ه��رب ل��ي��س إذ ال��ص��ي��اد ب��أح��ب��ول��ة ت��ع��ل��ق��ت ق��ط��اة ه��اج��ت ك��م��ا ه��ي��اج
وم��ط��رب م��ل��ه��ى ال��روض س��ك��ون ف��ي أم��ا واع��ٌظ ن��ف��س ي��ا ال��ل��ي��ل س��ك��ون ف��ي أم��ا

القصيدة: بهذه فأجبناه

ال��م��ض م��ن أط��ي��ق ال م��ا ت��ك��ل��ف��ن��ي ث��ورة ال��ن��ف��س ث��ارت ك��م ث��ق��ت��ي أخ��ا
ال��ن��ب��ض ش��دة م��ن ال��س��ه��م ب��م��ث��ل ش��ع��رت غ��ال إذا ص��در رب إال أن��ا وه��ل

∗∗∗
ال��ب��رد ذا خ��ل��ع إل��ى ش��وق��ي ي��ا وث��ن��ت��ي��ن ح��ج��ًة ع��ش��ري��ن ال��ده��ر رداء ل��ب��س��ت
ب��ال��زه��د ت��ع��ل��ل آلم��ال م��راًدا ب��ه��ا ي��ج��د ل��م وم��ن ال��دن��ي��ا ع��ن ع��زوًف��ا

∗∗∗
ال��ح��دث��ان م��ن ك��ره ع��ل��ى وج��دت ك��أن��ن��ي ح��ت��ى األح��داث ت��راغ��م��ن��ي
ال��ش��ن��آن ع��ن ي��وًم��ا ت��رع��وي وال رم��ت إذا م��ن��ه��ا ال��ق��ل��ب ت��ص��م��ي ه��ي ف��ال
م��ل��ع��ب ل��ل��ري��ح ف��ي��ه م��ن��ي��ف ب��رأس م��ه��دٌم ك��ه��ٌف ال��ق��ل��ب ك��أن أب��ي��ت
ت��ق��ل��ب وه��ي األم��واُج ت��ن��اط��ح��ه��ا ص��خ��رٌة ال��ح��وادث ب��ح��ر ف��ي انِّ��َي أَو



املازني ديوان

∗∗∗
ك��ال��ش��ق��ائ��ق م��ح��م��رَّة وأرج��ع��ه��ا ل��ح��ظ��ه��ا ال��ع��ي��ُش ح��يَّ��ر ب��ع��ي��ن أدور
ال��ح��وال��ق أك��فُّ ت��ف��رِّي��ه أدي��ٌم وت��رح��ٍة س��ج��ٍو ب��ي��ن ف��ؤادي ك��أنَّ

∗∗∗
ال��ص��در ج��وى ح��رِّ إط��ف��اء إل��ى س��ب��ي��ًال أرى وال ف��ؤادي ف��ي غ��ل��ي��ل��ي أك��نُّ
ال��ده��ر ع��ل��ى ح��راًرا أن��ف��اًس��ا س��ت��ذه��ب أن��ه��ا ال��ظ��ن أك��ب��ُر ن��ف��ًس��ا أع��ال��ج

∗∗∗
وي��رص��د ي��رع��ى ال��ل��ي��ل ط��وي��َل ي��ظ��لَّ س��اه��ٌر ف��ال��ق��ل��ب ع��ي��ن��اي اغ��ت��م��ض��ت إذا
أرق��د ح��ي��ن ن��ظ��رًة ب��ق��ل��ب��ي ت��دي��ر إخ��ال��ه��ا ل��ك��ْن ال��ع��ي��ن ت��ن��ام إن وم��ا

∗∗∗
ال��ط��ي��ر ه��ادل��ُة ال��ن��وار رة م��ن��وَّ ح��ل��يَّ��ة ال��ري��اض أن ن��اف��ع��ي وه��ل
ال��ده��ر م��دى ال��ف��ؤاد س��ه��ران ك��ن��ت إذا رواق��ٌد ال��ري��اَح أن ف��َرح��ي وم��ا

∗∗∗
وأواِر �ده �ع� ب� أوام وأيُّ ل��ن��اش��ق ح��ي��نً��ا ال��ن��ف��س ي��ردُّ ن��س��ي��ٌم
ق��ص��ار ِج��د ص��رن ج��دَّت ه��ي ف��إن ط��ف��ل��ٌة وال��ش��م��ُس ال��ن��ب��ت ظ��الُل ت��ط��ول

∗∗∗
وم��ذه��ُب م��ع��دى ذاك ع��ن ل��ي أي��ن وم��ن ه��ائ��ًج��ا ال��ن��ف��س ث��ائ��َر ح��ي��ات��ي س��أق��ض��ي
م��ش��رب ب��ال��ب��الدة ج��وٌّ ول��ل��س��ع��د ش��ق��اؤه��م ال��رج��ال إح��س��اس ق��در ع��ل��ى

∗∗∗
واج��د م��س��الُة ال��ل��ي��ل س��ك��ون ف��ي ف��م��ا ف��ي��ك��م��ا ال��ل��ه ب��ارك م��ه��ًال خ��ل��ي��ل��يَّ
رواق��دي ي��س��ت��ث��ي��ر س��ك��ون ف��ك��لُّ وال��ح��ش��ا ال��ح��ج��اب��ي��ن ب��ي��ن م��ا ث��ار إذا

∗∗∗
وت��ع��ص��ف ح��ول��ي ال��ذي��َل ت��ج��ر ري��اٌح ب��ض��ائ��ري ف��ل��ي��س ن��ف��س��ي س��ك��ن��ت وإن
وي��ع��ن��ف ي��ط��غ��ى ال��م��وج وأن ي��ه��ي��ج أن��ه ال��ب��ح��ر ف��ي ال��ح��وَت ي��ض��ي��ر ف��ل��ي��س
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وداع ليلة

وي��رم��ق��ُه ي��رم��ق��ن��ي وال��ب��در ي��خ��ف��رن��ا وال��ل��ي��ل ودع��ت��ه
ي��س��ب��ق��ه ال��ع��ي��ن م��اءُ وي��ك��اد ت��دف��ق��ه ف��ي ي��ج��ري وال��م��اءُ
��ق��ه ت��رفُّ ي��أم��ره وال��ح��ب ت��م��نُّ��ع��ه ي��ن��ه��اه وال��دلُّ
أُح��رِّق��ه م��ا ي��ط��ف��ئ وال��دم��ع أل��ِث��م��ه ب��تُّ خ��دٍّ ول��ربَّ
ُم��ف��وق��ه ق��ل��ب��ي ف��ي وال��ش��وك ل��وج��ن��ت��ه أق��ط��ف��ه وال��ورد
م��ش��رق��ه ال��ص��ب��ح س��رَّ وأذاع زاي��ل��ن��ا ال��ل��ي��ل رأي��ت ل��م��ا
رون��ق��ه ال��ص��بَّ ي��ط��غ��ي ف��ال��ح��س��ن ل��رون��ق��ه أرن��و ال ط��أط��أُت





حسناء رقية

واألش��ج��اِن ال��ه��م��وم ب��رح وان��س ال��ف��ي��ن��اِن ظ��ل��َي ف��ي ه��ن��ي��ئً��ا ن��ْم
ع��ن��ان ب��غ��ي��ر ي��ج��ري ودم��ٍع ـ��ر ال��ه��ج��ـ ع��ل��ى زف��ي��ر م��ن ك��ان م��ا وان��س
اإلن��س��ان ق��ري��رة ب��ع��ي��ٍن ـ��َر وال��ده��ـ م��ن��ام��ك ف��ي ال��ع��ي��ش وان��ظ��ر
األف��ن��ان وري��ف��ة وروح��ي ـ��ضِّ ال��غ��ـ وج��ه��ك ع��ل��ى راح��ت��ي ه��ذه
ال��ح��ن��ان ن��س��ي��م ف��ان��ش��ْق ح��ن��انً��ا ـ��ِه ب��ج��ن��اَح��ي��ـ م��رف��رف وف��ؤادي
األب��دان ف��ي ال��ح��ي��اَة ي��ج��ري ح��ر ال��س��ا ك��ع��ص��ا م��خ��ض��ٌب وب��ن��ان��ي
ال��ه��تَّ��ان ال��ح��ي��ا ص��ي��ب م��ن ـ��زه��ر ل��ل��ـ ك��م��ا ح��ي��اٌة أدم��ع��ي م��ن ل��ك
األض��ح��ي��ان م��ن��ظ��ري م��ن وج��ن��اٌن ح��واٍل وج��ه��ي ح��س��ن م��ن وري��اٌض
األم��ان��ي م��ف��رح��ات م��ن��ث��وَر ـ��م��اع األس��ـ ف��ي ت��رص��ف خ��رس��اء وأغ��اٍن
واألق��ح��وان ال��ري��ح��ان ب��ع��رف ـ��ِس ال��ن��ف��ـ ع��ل��ى ي��ه��بُّ ل��ن��ا ون��س��ي��م
األدج��ان م��خ��يَّ��م ف��ي��ج��ل��و ر ال��ص��د س��اح��ة ف��ي ي��ش��ي��ع وض��ي��اء
ث��ان ش��ب��اب ف��ى ي��خ��ت��ال ـ��م��رء ال��ـ ك��أن ح��ت��ى ال��ش��اَب وي��ردُّ





الذابلة الوردة

ف��اه��ا م��ن��ك تُ��دن��ي ح��ي��ن ـ��ب��ة ال��ح��ب��ي��ـ ك��أن��ف��اس أرج
رواه��ا ح��ت��ى ي��ج��وده��ا ُم ال��غ��م��ا ب��ات وغ��الئ��ٌل
ده��اه��ا م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا ح��س��ن��ه��ا وأخ��ل��ق ذب��ل��ْت
ح��ي��اه��ا ي��ح��ي��ي��ه��ا ك��ان ل��و ب��م��دام��ع��ي ي��ت��ه��ا روَّ
ص��ب��اه��ا ل��ه��ا ي��ع��ود ع��س��ى ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ ض��م وض��م��م��ت��ه��ا
ذواه��ا ف��ي ف��زادت ت��ج��دي زواف��ري ع��لَّ وزف��رُت
رم��اه��ا ق��د َم��ن أن��ن��ي ـ��ِف��ي أن��ـ وب��رغ��م ف��رم��ي��ت��ه��ا
س��ن��اه��ا ذاوي ع��ل��ى ـ��الع��ي أض��ـ ح��ن��ي��ت اس��ت��ط��ع��ُت ول��و





حلظاحلبيب

ب��ال��ع��ي��وِن ال��ب��ثَّ وأع��ذَب ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ل��ح��َظ أف��ص��َح م��ا
ال��ح��ن��ي��ن ِه��زَّة ال��ن��وى ع��ل��ى ح��رَّك��تْ��ه ال��ف��ح��ُل ال��ش��اع��ر م��ا
س��ك��ون ف��ي ال��ط��رف ن��ظ��رة م��ن وأح��ل��ى م��ن��ط��ًق��ا ل��ي أخ��ل��ب
ال��دف��ي��ن ال��غ��اب��ر ظ��ل��م��ة ف��ي ت��وارى ال��ذي ي��ض��يء ل��ح��ٌظ
وال��ش��ج��ون ال��ن��ج��يَّ��ات ع��ل��ى ت��رام��ى إذا ض��ي��اء ل��ه
ال��ح��زي��ن م��ه��دَي ع��ل��ى ت��ن��دى ف��ع��ادت ن��وره أع��اره��ا
غ��ص��ون��ي أث��م��رْت م��ا ل��والك ح��س��ب��ي أن��ت ال��ع��ي��ن ق��رة ي��ا
ال��غ��ب��ي��ن ص��ف��ق��َة أط��ق ول��م ح��ي��ات��ي أح��ت��م��ل ل��م ل��والك
ال��غ��ص��ون م��ن ل��دنً��ا ك��ن��َت ل��و األم��ان��ي ت��ن��ف��ع ل��و وددت
األم��ي��ن ال��وارف ظ��ل��ك ف��ي ي��غ��نِّ��ي ص��ي��دٌح ول��ي��ت��ن��ي
ال��ش��ئ��ون دي��م��ُة ال��ث��رى ع��ل��ى اس��ت��ه��لَّ��ت إذا ف��إن��ي ل��ي ك��ن
وال��ج��ب��ي��ن ال��ث��غ��ر ��اح��ة وضَّ واألق��اح��ي ال��ورد ل��ي��ن��ب��ُت
األن��ي��ن ت��رج��ي��ع��ُة ال��ل��ي��ل ف��ي ال��ق��م��اري س��ج��ع��ة وإن��م��ا





املوت بعد

ال��م��س��اف��ِر ك��ش��وق ف��ي��ه��ا وي��ع��ت��اده��م ال��م��ق��اب��ر أه��ُل األح��ي��اءَ ي��ذك��ر ت��رى
ال��م��ق��ادر أي��دي م��ن��ه ان��ت��زع��ت��ه��ا إذا اب��ن��ه��ا إل��ى ال��ع��ط��وف األمُّ ت��ظ��م��أ وه��ل
ال��م��ح��اج��ر م��لءُ وال��ن��وُم ب��ه ك��ع��ه��دي أض��ل��ع��ي ل��ص��ق ل��ي��ت��ه ي��ا أال ت��ق��ول
ال��ن��واظ��ر ب��ع��د م��ن��ه ق��ل��ب��ي وأم��أل ن��ف��س��ه ح��ش��اش��َة ص��دري إل��ى أض��م
ال��زواه��ر ال��ع��ي��ون س��ح��ر إل��ى وي��ص��ب��و ول��وع��ه ال��م��ش��وق ال��ص��بُّ ي��ح��م��ل وه��ل
ال��غ��رائ��ر اآلن��س��ات وص��ل وأي��ام وال��ن��وى ال��ق��ط��ي��ع��ة أي��ام وي��ذك��ر
ال��ن��واف��ر ال��ح��س��ان وج��د وج��لَّ��ل��ه ال��ج��وى غ��ص��ص ص��دره ف��ي ج��ش��أْت ف��إن
ال��م��زاور ال��خ��ي��ال إل��م��ام ي��ع��ال��ج وان��ث��ن��ى ال��ق��ب��ر ظ��ل��م��ة ف��ي ش��ج��وه ب��ك��ى
ال��ج��وائ��ر ال��م��ن��اي��ا س��ه��ُم غ��ال��ه إذا ال��ح��ش��ا ظ��ام��ئ ض��ام��ر ط��ف��ٍل ح��ال وم��ا
ال��ح��رائ��ر ال��م��ح��ص��ن��ات ح��ج��ور وي��ب��ك��ي ل��ح��ظ��ٍة ك��ل ف��ي األمِّ ث��دي أي��ذك��ر
ال��غ��واب��ر ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ي��ل��ق��ى ك��ان ب��م��ا ال��ردى رق��دة ف��ي ال��م��ف��ل��وك ي��ح��ل��م وه��ل
آخ��ر ك��ل ف��ي واإلم��الق وب��ال��ف��ق��ر وب��ال��غ��ن��ى ط��وًرا ب��اإلي��س��ار ف��ي��ح��ل��م
ال��ض��م��ائ��ر ج��ري��ح ق��ل��ٌب ��س��ه��ا ي��ن��فَّ زف��رة ري��ع��ان ال��م��ل��ح��وُد ي��س��ع وه��ل
ال��م��واق��ر ال��س��ن��ي��ن ع��بء وق��وَّس��ه ع��ظ��م��ه ال��ده��ُر ب��رى ِه��مٍّ ه��رم ع��ل��ى
ال��خ��واط��ر س��ود ال��ع��ي��ش ف��ي وم��ؤن��س��ه اح��ت��م��ال��ه ع��ن��ه ض��اق ق��د أًس��ى ق��راه
ب��زواف��ر أردف��ت ح��س��راٍت س��وى دم��ي��ًة ت��ق��يَّ��د م��م��ا وت��ح��س��ب��ه
ط��ائ��ر غ��ي��ُر ��ه ع��شِّ ع��ن ول��ك��نَّ��ه ط��ائ��ًرا ت��ق��وَّس م��م��ا وت��ح��س��ب��ه
ح��ف��ائ��ر ره��ي��َن ب��ادوا ك��م��ن وص��رُت ح��ي��ن��ه��ا ح��ان إذا ن��ف��س��ي س��ت��خ��ب��رن��ي





لفظاحلبيب

ال��غ��م��ام س��ج��ُف ال��ب��در وأض��م��رت ال��ره��ام ق��ط��ُر درَّ إذا ل��ذي��ذٌ
ال��ظ��الم ح��واش��ي ف��ي ي��رق��رق��ه ال��ري��اض ب��ع��رف ال��ن��س��ي��م ه��ب��وُب
ال��ح��م��ام خ��رس ال��ل��ي��ل أن��ط��ق وق��د ال��غ��دي��ر م��اء ت��ح��در ل��ذي��ذٌ
ال��ق��ي��ام وط��ول ال��ك��الل ب��ع��د ال��ج��ف��ون ف��ي ال��ك��رى دب��ي��ب ل��ذي��ذٌ
ال��م��س��ت��ه��ام ق��ل��ب��َي ف��ي وأوق��ع أح��ل��ى ذاك م��ن ل��ف��ظ��ك ول��ك��نَّ
ال��غ��رام ج��ن��اح ع��ل��يَّ ي��رف م��س��م��ع��ي ف��ي اس��ت��كَّ إذا أظ��لُّ
ال��م��ت��س��ام��ي م��وج��ه ف��ي ال��ف��ل��ك م��ن م��س��ح��ورة ف��ؤادَي ك��أن
ال��ت��ط��ام ذو زج��ٌل وي��رق��ص��ه��ا ال��ن��س��ي��م ن��ف��ح��ات ت��ع��ان��ق��ه��ا
ال��ظ��وام��ي أل��ف��اظ��ه��نَّ وي��ل��ث��م��ن أن��ف��اس��ه ي��ؤج��ج��ن ش��ف��اه
األوام ح��ر ف��ي��ه ف��ي ت��ب��رِّد ع��لَّ��ه��ا أل��ف��اظ��ه ��ل ت��م��هِّ
ال��ُم��دام ن��ش��وات ل��ه��ا ك��أنَّ ف��ت��ه��ت��اج��ن��ي أذْن��ي وت��ق��رع
ال��ك��الم س��ح��ر ل��َي أي��ط��ل��ق��ه ءِ ال��رج��ا خ��ط��و ال��ه��مُّ ق��يَّ��د إذا





شاعر مناجاة

م��ض��ي��اع خ��رق��اء ع��ل��ى ب��ك��ي��ت ل��ق��د م��ص��رع��ه��ا أب��ك��اك ك��م ال��ن��ف��س ش��اع��ر ي��ا
وأوج��اع ُرزءٍ ع��ل��ى ي��راق دم��ًع��ا ل��ه��ا ت��رك��ت م��ا ع��ي��ٍن آذيَّ أس��ب��ل��ت
وإش��ب��اع ب��إخ��م��اص ت��ب��ال��ي ف��م��ا ت��ح��ف��ل��ه ل��س��ت ح��ت��ى ده��رك آذاك
م��ج��زاع غ��ي��ر إالَّ م��ن��ك رأت ف��م��ا ح��اذق��ة ك��لَّ ال��ل��ي��ال��ي واس��ت��ط��ع��م��تْ��ك
��اع ل��مَّ األح��الم م��ن ن��ج��ٍم وراء ظ��ل��ع وف��ي ش��ج��ٍو ف��ي ش��ب��ي��ه��ان إنَّ��ا
ألط��م��اع��ي ت��ص��دي��ق��ي ب��ال��رغ��م وك��ان ب��ارق��ه��ا ك��ذب��َت ك��م��ا ن��ف��س��ي ك��ذب��ُت
خ��داع ِج��دِّ ب��دي��ع ع��ن ث��غ��وُره��ا ل��ي وت��وم��ض س��م��ع��ي ال��م��ن��ى ص��وت ي��س��ل��ك
وت��ل��م��اع ب��إي��م��اءٍ األم��ان��ي ل��ب��ي ف��ت��ن��ت وك��م م��خ��دوع غ��ي��ر ف��أن��ث��ن��ي
م��م��راع غ��ي��ر ب��واٍد ع��ل��ي��ك ض��اع��ت م��رس��ل��ه��ا أن��ت وج��ٍد ص��رخ��ة ل��ل��ه
ال��داع��ي وج��ه��ة ف��ض��لُّ��وا ال��ن��داء م��ع��ن��ى ج��ه��ل��وا ل��ك��ن��ه��م ص��م��ٌم ب��ه��م وم��ا
ال��واع��ي ال��س��ام��ع ق��ل��ب أج��اب��ك ف��ق��د أب��ًدا ت��ع��ي ال ن��ف��وٌس ت��ج��ب��ك إالَّ
وج��ع��ج��اع ف��دٍم ع��ل��ى ال��ت��وي��ن إذا ط��ائ��ع��ٌة وْه��ي ف��ت��أت��ي ال��م��ع��ان��ي ت��دع��و
ال��راع��ي ال��خ��ال��ق أم��ر ال��ع��وال��ُم ه��ذي ام��ت��ث��ل��ت ك��م��ا وال��م��ع��ن��ى ال��ل��ف��ُظ ل��ك ي��ع��ن��و





قديم إىلصديق

ويفصم حبلنا، من يوهن زال فما اإلخاء، وصدقناه الوالء، له أخلصنا صديق لنا كان
بهذه له فبعثنا كالم، بيننا وجرى النبوة، ووقعت الحال، انفرجت حتى ودنا، عرى من

القصيدة:

ال��س��ف��ه��اء ش��ي��م��ة ال��ش��ت��م إن��م��ا ال��ب��غ��ض��اء أول��ى ب��غ��ض��ائ��ك��م ب��ع��ض
ال��ش��ح��ن��اء ع��ل��ى ص��دره ط��وى ق��د ح��س��ود غ��لَّ ال��س��ب��اُب ي��ش��ف��ي ل��ي��س
ل��ألح��ي��اء ال��م��ن��ون داء م��ث��ل ع��ي��اء داءٌ ال��ق��ل��وب داء إن
األه��واء ف��اس��د ع��رف��ن��اك ق��د ف��ج��اه��ر أو ت��ش��أ إن ال��ض��غ��ن ف��اس��ت��ر
وف��اء م��ن ال��ورى ف��ي ل��ل��ذئ��ب ل��ي��س ول��ؤم غ��در خ��دُن ك��ال��ذئ��ب أن��ت
ال��ج��ف��اء ه��ذا أه��ل ورأي��ن��اك خ��ل��ي��ًق��ا ب��اإلخ��اء رأي��ن��اك م��ا
ال��ه��ج��اء ف��ي م��رة وأج��اري��ك ط��ب��ع��ي أع��ارض أن ت��ك��ل��ف��ت ق��د
إدف��اء ع��ن ال��ش��ت��اء ب��رد ع��ج��ز ع��ن��ه ي��ع��ج��ز ال��ك��ري��م ف��رأي��ت
ك��اإلط��راء ال��وض��ي��ع ذمَّ إنَّ م��ن��ك��م ي��رف��ع ال��ه��ج��اء ورأي��ت
ث��ن��اء ك��لَّ ��ف��ت وقَّ ع��ل��ي��ِه أم م��ن��ه ن��ل��َت م��س��ت��ه��ت��ٌك ي��ب��ال��ي م��ا
ش��ن��ع��اء ب��ي��ئ��ة ب��ي��ن ن��ش��أْت ب��غ��يٍّ ط��رَف ال��ع��ي��وُب ت��غ��ضُّ ال
ح��ي��اء ك��ل وغ��ار م��اء ك��ل م��ن��ه غ��اض م��ن ج��ب��ي��ُن ي��ن��دى ك��ي��ف
ال��ل��ؤم��اء أن��ف��س ف��ي ي��ؤث��ر ل��م ب��ض��ت ال��ص��مِّ ف��ي ك��ان ل��و ق��ول ُربَّ
م��ض��اء ع��ن ن��اب��يً��ا ك��ال��س��ي��ف ع��اد ج��ب��اٌل م��ن��ه ت��س��وخ وم��ق��ال

∗∗∗



املازني ديوان

ال��ب��الء ج��ي��وش ن��بَّ��ه��ت ن��وم��ة ط��وي��ًال ن��م��ت��م اآلداب ح��م��اة ي��ا
ك��ال��داء ج��وف��ه ف��ي وي��ف��ري ـ��رُّ ال��غ��ـ ي��ه��ت��ك��ه ال��ح��ي��اء ل��س��ت��ر م��ن
ال��ن��ك��راء ب��ال��خ��دش��ة ويُ��ن��ع��ي ـ��رُّ ال��غ��ـ ي��خ��دش��ه األح��س��اب ل��وج��ه م��ن
ك��ال��م��اء دم��اءه وي��ج��ري ـ��رُّ ال��غ��ـ ي��ط��ع��ن��ه األخ��الق ول��ق��ل��ب
ع��ف��اء م��ن الب��ًس��ا ال��ج��دب ظ��اه��ر وأم��س��ى ج��ف اآلداب ول��روض
وس��م��ائ��ي ع��ل��ي��ه��م��ا أرض��ي ل��ه��َف ج��م��ي��ًع��ا وال��ح��ي��اء ال��ود ذه��ب
ال��وف��اء ف��ي م��م��اذق غ��ر ك��ل وف��اءٍ رج��اِل م��ن وت��ب��دل��ُت
ال��ع��داء ق��ط��وُب ق��ل��ب��ه وف��ي ـ��ِر وال��ِب��ش��ـ ب��ال��ط��الق��ة ي��ت��ل��ق��اك
م��اء م��ن ب��ه وم��ا م��اءً ـ��آن ال��ظ��م��ـ ي��ح��س��ب��ه ال��رق��راق ك��ال��س��راب
واأله��واء اآلم��ال ض��ئ��ي��ل ـ��س وال��ن��ف��ـ وال��م��روءة ال��رأي ع��اج��ز
ال��ش��رف��اء ع��ل��ى ب��ه وت��ب��اه��ى إل��ي��ِه ف��اس��ت��ن��ام ال��ذلَّ أِل��ف
ال��ض��ع��ف��اء م��ل��ج��أ واألك��اذي��ب ن��س��ًج��ا واألب��اط��ي��ل ال��زور ي��ن��س��ج
ال��س��وداء ال��ف��رن��ج��ة م��س��وك ف��ي ع��ج��بً��ا ي��خ��ط��ر ب��ال��ل��ي��ل ت��راه ل��و
ال��ص��ه��ب��اء س��ورة م��ن��ه أخ��ذت ن��اٍش «دروي��ن» آل م��ن ق��رٌد ق��ل��ت
وال��ك��ب��ري��اء األس��ف��اف دن��يء ـ��ح وال��رب��ـ ال��م��ك��اس��ب إل��ى م��س��ت��م��ي��ت
م��راء م��ن ل��ه ي��ا ال��خ��زي ت��ح��ت��ه ويُ��خ��ف��ي ال��ع��ف��اف يُ��ظ��ه��ر ف��اس��ق
وال��ذك��اء ال��ح��ج��ا م��ن خ��ل��ٌو ـ��ث��ال ك��ال��ت��م��ـ وال��ب��ص��ي��رة ال��ح��سِّ م��ظ��ل��م
ال��خ��ل��ص��اء ع��ل��ى ش��دق��ه ول��وى ت��ي��ًه��ا ف��اخ��ت��ال ال��ش��م��وخ زه��اه ق��د
ع��وص��اء ف��ي أل��ق��ت��ه ج��م��وًح��ا ـ��ل ال��ج��ه��ـ ف��أرك��ب��ه ط��وره وع��دا
خ��ي��الء م��ن ف��ص��اح أم��ًرا ـ��ط��ان ال��ش��ي��ـ أوه��م��ه ك��ال��ح��م��ار ف��غ��دا
واإلي��م��اء ال��ك��الم ث��ق��ي��ل ِر ال��ص��د ف��ي ي��دف��ع ال��ج��ل��ي��س ��ى ح��مَّ ه��و
ال��ف��ص��ح��اء م��ن أن��ه ي��دَّع��ي ع��ي��يٌّ ف��هٌّ ال��ل��س��ان أع��ج��م��يُّ
األداء ع��ذب ال��ل��س��ان رط��ب ع��م ي��ز ك��م��ا وال��ق��ل��وب ال��س��م��َع ي��م��أل
ال��ع��ن��اء ج��م ال��ك��الم وص��وغ ـ��ر وال��ش��ع��ـ م��ال��ك ال��ل��س��ان ق��ط��ي��ع ي��ا
وال��ن��ائ��ي ق��ري��ب��ه��م ج��م��ي��ًع��ا ِس ل��ل��ن��ا ال��ل��ه ن��ق��م��ة األرض ف��ي أن��ت
ال��ري��اء ش��ع��اب ف��ي وأوغ��ل��َت ـ��د ال��رُّش��ـ ج��دد ع��ن ن��ك��ب��َت ل��ع��م��ري ق��د
م��راء دون ال��م��ث��ال ع��دي��م ِم وال��ل��ؤ وال��س��ف��اه��ة ال��زه��و ف��ي أن��ت
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قديم صديق إىل

وذك��اء أرب��ة ذا ك��ي��ًس��ا ك��ن��ت ي��وًم��ا ��ك ح��سِّ ب��طء ق��در ع��ل��ى ل��و
األن��ب��ي��اء رت��ب��ة وج��اوزت ـ��د ال��م��ج��ـ ق��ل��ل م��ن ال��س��ن��ام ل��ب��ل��غ��ت
ال��س��م��اء ف��ي ش��رِّه م��ن وع��اذوا ِض األر ف��ي ال��خ��الئ��ق ل��ؤم��ك م��ن ض��جَّ
األش��ق��ي��اء ف��ي ق��ب��ُل ك��ان وق��د ًال م��ق��ب��و رب��ك ع��ن��د إب��ل��ي��ُس ص��ار
األح��ي��اء ع��ل��ى رح��م��ة ف��ي��ا ش وارت��ا ف��ؤادك ف��ي ال��ل��ؤم ��ش ع��شَّ

∗∗∗
ج��زاء ش��ر ال��ح��ف��اظ وج��ازى ـ��ب ال��غ��ي��ـ خ��ان��ن��ي م��ن اإلل��ُه أق��ال ال
ال��ُغ��ل��واء ع��ل��ى ض��لَّ��ًة ف��م��ض��ى م��اٍض ال��ت��ح��ل��م ع��ل��ى أن��ي ظ��نَّ
ع��ش��واء ف��ي وب��ات ع��ل��ي��ه ـ��ر األم��ـ ف��اش��ت��ب��ه ال��ض��الل ف��ي وغ��ال
ن��ظ��رائ��ي م��ن ول��ي��س ف��ت��ب��اه��ى س��واءٌ أنَّ��ا ال��غ��روُر وأراه
ال��ب��وغ��اء ف��ي وأن��ت وتُ��س��ام��ي نَ��وٌط ع��ن��دك ول��ي��س ت��ع��ط��و ك��ي��ف
ال��س��واء ووْض��ح ال��ه��دى س��ب��ي��ل ع��ن وزاغ��ت ض��ل��ت ل��ل��ع��ق��ول أس��ًف��ا
األح��ش��اء وادع ال��ب��ال آم��ن م��ق��ي��ًم��ا ال��وري��ف ظ��لِّ��ن��ا ف��ي ك��ن��َت
ب��ال��ب��ذاء ص��درن��ا وأوغ��رت ـ��ب ال��ذن��ـ ف��ارط م��ن ال��م��ن��س��يَّ ف��اس��ت��ث��رت
ال��رض��اء وج��َه ج��ه��ل��ت ��ا ل��مَّ ع��ن��ك ف��ح��ل��ن��ا ع��ل��ي��ك أس��خ��ط��ت��ن��ا أن��ت
ورخ��اء غ��رَّة ف��ي ��ى م��وقٍّ ـ��ت ك��ن��ـ وق��د ع��ل��ي��ك وثَّ��ب��ت��ن��ا أن��ت
ال��ب��أس��اء ف��ي ع��ل��ي��ك ي��ح��ن��و ك��ان ص��دًرا ��ن��ت وخ��شَّ ض��اغ��ن��ت��ن��ا أن��ت
اإلخ��اء ه��ذا ث��دَي وأي��ب��س��ت ِر ب��ال��غ��ْد خ��لِّ��ك ح��ب��ل ق��طَّ��ع��ت أن��ت
ال��ه��ج��اء س��ه��ام ل��ك��م ف��رش��ن��ا ـ��ب ال��ث��ل��ـ وع��ل��م��ت��ن��ا ن��اوأت��ن��ا أن��ت
وال��ح��ص��ب��اء ال��ت��راب ذم م��ث��ل ال��س��واف��ي ول��ل��ري��اح ذم��ي ح��زت
واإلغ��ض��اء ب��ال��ح��ل��م واح��ت��ب��ائ��ي أن��ات��ي م��ن ت��رى م��ا ي��غ��رَّنْ��ك ال
ال��ح��ك��م��اء س��ك��ي��ن��ة وث��ارت ـ��ِق ال��رف��ـ ع��ن ال��ح��ل��ي��م اس��تُ��ن��زل رب��م��ا
وف��اء م��ن ب��ه أع��ِذب وف��اءً دَّ ال��ُو أص��ف��ي��ت��ن��ا ح��ي��ن أذق��ن��اك ق��د
وال��ري��اء ال��ق��ل��ى م��ن ب��رن��ٍق ه أع��كِّ��ْر ل��م ��ًق��ا م��ص��فَّ ودِّي ك��ان
اإلخ��اء ح��ب��اُل واس��ت��ح��ص��ف��ت يَّ��ام األ ع��ل��ى ال��وداُد أي��ن��ع ول��ق��د
وال��ب��رح��اء ال��ه��م��وم ب��رغ��م ـ��ِو وال��ل��ه��ـ ال��م��س��رة إل��ى رك��ض��ن��ا ك��م
ب��ال��م��اء ص��راح��ُه ن��ش��ع��ش��ع ل��م اص��ط��ح��ب��ن��ا ح��ت��ى ال��ش��راب واغ��ت��ب��ق��ن��ا
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املازني ديوان

ال��خ��ف��اء ف��ي ث��م��ارُه وي��ج��ن��ي ـ��َد ال��ِح��ق��ـ ي��زرع واش��يً��ا ف��ي��ك أط��ع ل��م
وال��ج��ف��اء ال��ق��ل��ى ع��ل��ى واف��ت��رق��ن��ا ده��ًرا ال��م��ودة ع��اط��ُف ��ن��ا ض��مَّ
ال��ث��ن��اء ُع��ن��ف��واُن ول��م��اض��ي��ك ذم��ي ال��م��ح��اف��ل ف��ي ال��ي��وم ف��ل��ك
األوف��ي��اء ع��ل��ى ال��ب��ك��ا ف��إن ـ��ت ع��ش��ـ م��ا ف��راق��ك ع��ل��ى أب��ك��ي ل��س��ُت
ب��س��واء خ��ل��ة ك��ل ف��م��ا ـ��ِر ال��دَّه��ـ أب��د ف��اج��ع��ي ال��ب��ي��ن ت��رى ل��ن
األرزاء أع��ظ��م ال��رع��َي أرى َن ف��اآل وال��رع��ُي ال��ح��ف��اظ ش��أن��ي ك��ان
واألق��ذاء األك��دار ب��ص��ن��وف ص��ف��وي ي��ك��در ك��ي��ف أب��ص��رُت ف��ي��ك
ش��ف��ائ��ي م��ن��ك ال��ب��ع��د ف��ي دائ��ي ـ��ي��وم ال��ـ ف��أن��ت ل��ل��زم��ان أرج��وك ك��ن��ت
ال��س��رَّاء إل��ى أف��ض��ى وبُ��ع��ٍد ءَ ب��ض��رَّا إل��يَّ أف��ض��ى ُق��رٍب ربَّ
ال��ع��رواء الع��ج م��ن ق��ل��ب��ي ـ��وان ال��س��ل��ـ وش��ف��ا ذك��رك��م ع��ن ن��ف��ًس��ا ط��ب��ُت
ال��ع��ف��اء ذي��َل ع��ل��ي��ك ف��ج��ررن��ا وق��ل��ب��ي ع��ي��ن��ي ب��ي��ن ب��ال��ذك��ر ك��ن��َت
ال��ه��ج��اء ب��م��اء ال��ه��وى وغ��صَّ م ق��ا ف��ال ال��وداد ب��ي��ن��ن��ا ك��ب��ا ق��د
اإلي��ذاء ك��ث��رة ي��ص��م��ي��ه ل��ي��س ه��واءٌ ال��ف��ؤاد أن ج��ه��ًال خ��ل��ت
ال��ت��ن��ائ��ي ب��ع��د ق��رَّب��تْ��ك وال ـ��ُت ـْ ع��ش�� م��ا وج��ه��ك األي��ام أرت��ن��ي ال
ال��ب��غ��ض��اء ع��ل��ى ت��دان��ي��ه��م��ا م��ن وأح��رى خ��ي��ٌر ال��داري��ن وت��ن��ائ��ي
إخ��اء م��ن ل��ن��ا ف��م��ا ودم��ن��ا ـ��َت دم��ـ وم��ا م��ض��ي��َت ك��م��ا م��ض��ي��ن��ا ق��د
ال��وط��ف��اء ال��دُُّج��نَّ��ة ف��ي��َض ـ��زر أس��ت��غ��ـ ب��اب��ك ب��ال��ب��اب ت��ران��ي ل��ن
ع��زاء ح��ي��ن والت ��ا ذمٍّ ـ��دَّه��ر ال��ـ وأذم ن��ادًم��ا ال��س��نَّ أق��رع
األح��ش��اء ل��ف��ائ��ف أذاب��ت ق��د ن��اًرا ي��ط��ف��ئ ال��ش��ئ��ون م��اء ع��لَّ
ث��وائ��ي ال��ك��رام ب��ي��ن ف��ي��ِه ط��ال زم��ان اع��ت��دال أن��دب واق��ًف��ا
وال��ذك��اء وال��ح��ج��ا ال��ش��آب��ي��ب ـ��ب ال��س��ك��ـ وال��خ��ل��ق ال��لَّ��ي��ان أه��ل ب��ي��ن
ال��ض��رس��اء ط��ي��رورة وذل��ت ـ��ل ال��س��ه��ـ وال��ج��ان��ب ال��وق��اُر ع��ز ح��ي��ث
ال��ف��ن��اء وس��ي��ع ال��ع��رى م��ت��ي��ن ـ��ر ال��ه��ج��ـ ع��ل��ى ج��ل��ًدا ص��رت ق��د خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ب��رض��ائ��ي ال ي��ك��ون ف��ب��ك��ره��ي اج��ت��م��اًع��ا ال��زم��اُن ق��دَّر ول��ئ��ن
ل��ل��ع��راء ب��الب��ل��ي م��ن ردَّن��ي إل��ٍف ل أوَّ أن��ت أن��ت. ب��أب��ي
ب��االس��ت��ه��زاء ال��ن��وى أالق��ي ُت ص��ر ف��ق��د ال��دم��وع أم��ل��ك ال ك��ن��ُت
وال��س��ن��اء ال��س��ن��ا أه��ل ت��دان��ي أن ت��ب��غ��ي أن��ك غ��ي��ر أن��ت ح��بَّ��ذا
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قديم صديق إىل

ال��ه��ب��اء ب��ح��ب��ل ل��م��س��ت��م��س��ك ـ��ُث وأح��ادي��ـ ن��ائ��م أح��الم ت��ل��ك
ال��ِم��ظ��م��اء ال��ت��رب��ة ف��ي ي��زك��و ـ��زرَع ال��ـ أن ظ��ن م��ن األن��ام وغ��ب��يُّ
األرب��ع��اء ل��ي��ل��ة ج��ئ��ت م��ا غ��ي��ر ب��ح��م��ل��ي وس��ع��ت ق��د م��اض��ي��ك ك��ل
اإلخ��اء ذاك ع��ه��َد ال��ل��ه وس��ق��ى ف��س��الٌم ب��ي��ن��ن��ا األم��ُر ق��ض��ي
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الذكرى

ال��م��ن��ص��رم ال��زم��ان ي��ن��اب��ي��ع م��ن ال��ق��دْم ط��ال وإن ال��ن��اَر ت��ق��ب��س
ح��ل��م ف��ي ف��ك��أنَّ��ا ن��ش��رت��ه��ا م��ط��وي��ة ل��ي��ل��ة م��ن ل��ن��ا ك��م
غ��م��م األم��س م��ن ال��ط��ل��ق وج��ه��ه وف��ي ال��ي��وُم ب��ه��ا ع��اد رب��م��ا
ال��ن��دم ش��ي��ط��اَن ت��وق��ظ ول��ق��د ال��م��ن��ى ذاوي ب��ه��ا اه��ت��زَّ رب��م��ا
ك��ال��ن��غ��م م��ن��ه ال��س��ام��ُع ي��س��م��ع ن��ائ��م��ه ن��ب��ه��ت ص��وٍت ربَّ
ال��رم��م ب��ي��ن ل��ه��ا داًرا واب��ت��ن��ت ط��اع��ت��ه ل��ه��ا ال��م��اض��ي ب��ذل





حسناء مناجاة

ال��ورد خ��م��ائ��ل ب��ي��ن ل��ل��ع��ي��ن ط��ل��ع��ْت وق��د م��ن��ظ��ره��ا أن��َس ال

∗∗∗
ت��دف��ق��ه ي��رق��ص��ه وال��م��اء
ت��أرق��ه أش��ح��ب��ه وال��ب��در
م��ف��رق��ه ش��اب ط��ف��ٌل وال��ل��ي��ل

ال��رن��د ب��ن��ف��ح��ة ال��ن��س��ي��م ح��ل��ُل ع��ب��ق��ت وق��د م��يَّ��اٌد وال��غ��ص��ن

∗∗∗
ت��ن��اج��ي��ه��ا ال��ع��ي��ن
ع��ج��ب��ي وا ال��ح��س��ن��اء ت��ع��رف ه��ل
س��ب��ب م��ن ال��ورد ل��ون ل��ش��ح��وب
ال��ع��ج��ب ال��ن��رج��س ج��ف��ن وذب��ول

ال��ص��دِّ ق��ذى ل��ي��ط��رف��ن��ي أن��ي ع��ل��م��ت وق��د ع��نِّ��ي وص��دوده��ا

∗∗∗
ي��ن��اج��ي��ه��ا ال��ق��ل��ب
ال��زه��ر ب��وج��ن��ة ال��رب��ي��ع ل��ون
ال��ب��ش��ر ص��ف��ح��ة م��ش��رق وال��رَّوض
ال��ذخ��ر أن��ف��س ي��ا وب��ح��ب��ت��ي

ال��وج��د وت��ه��زُّم ال��ه��وى ع��ص��َف س��م��ع��ت ت��رى ف��ه��ل ال��ش��ت��اء ب��رد





الشعر قرب

ت��ي��ج��ان ال��زه��ر ب��دي��ع م��ن ل��ه ي��ك��ون دي��وان��ي ل��ي��ت
وري��ح��ان ورٌد ف��وق��ه ج��دٍث ف��ي ال��ش��ع��ر ف��ك��أن
أش��ج��ان ت��ط��وي��ه م��ا ك��لُّ ع��ج��ب ح��ف��رة م��ن ل��ه��ا ي��ا
م��رن��ان خ��رس��اء ج��ث��ٌة ق��رارت��ه ف��ي ب��ي��ت ك��ل
ب��رك��ان ي��زف��ر م��ا م��ث��ل ق��ائ��ل��ه ق��ل��ب م��ن خ��ارًج��ا





عتاب

وري��اءَ ت��ك��ل��ًف��ا ال��ح��ف��اظ وأرى وف��اءَ أُح��ّس ف��م��ا ال��وف��اءُ ذه��ب
ال��غ��ل��واء وأت��ب��ع ال��وداد أص��ف��ي وأن��ن��ي وث��ق��ُت أن��ي ل��ي ال��ذن��ب
ال��ق��رب��اء ت��ف��رق ال��وش��اَة أن واع��ل��م��وا م��ه��ًال األدن��ي��ن أح��ب��اب��َي
ع��زاء ال��م��ص��اب ع��ل��ى ي��ك��ون ا ردٍّ ودن��ا ف��ردوا ع��ط��ف ي��ك��ن إال
��اء ال��غ��مَّ وت��ك��ش��ف ال��م��ش��وَق ت��س��ل��ي م��ق��ال��ة ف��ربَّ ع��ط��ف ي��ك��ن إال
األح��ش��اء ي��م��زق ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ج��ًوى ت��ح��ق��ر ف��ال ع��ط��ف ي��ك��ن إال
ال��ب��رح��اء ال��ن��وى ف��ي ي��خ��ف��ف ل��ف��ًظ��ا ف��رق��ٌة ت��ك أن م��ن��ك وح��س��ب��ي ل��ي ه��ب
��َع��داء ال��صُّ ��س ون��فَّ ال��ف��ؤاد ح��نَّ ل��ن��ا س��ل��ف��ت ل��ي��ال��يً��ا ذك��رُت ف��إذا
أه��واء ال��ه��وى ذك��ر ل��ي وأج��دَّ ب��ن��ا ع��ص��ف��ت ال��ن��وى إذا أق��ول دع��ن��ي
ال��ش��ع��راء ب��ال��ث��ن��ا وأل��ه��ج ولَّ��ى ��ه وأرقَّ ع��ه��ده أس��ل��س ك��ان م��ا
ال��م��اء ال��س��ح��اُب ح��ب��س ك��م��ا ف��ي��ك��م س��ج��ي��ٌة وه��و ب��ال��ب��ش��ر ت��ب��خ��ل��وا ال
وأض��اء ب��وج��ه��ه ال��ج��م��ال ض��ح��ك واض��ٌح أب��ل��ُج ال��ت��ع��ب��ي��س ي��ح��س��ن ال
س��واء ال��وف��اءَ ي��ش��اط��رن��ي ق��ل��ٌب ل��ي س��ي��ك��ون أن م��ن��ك آم��ل ك��ن��ُت ق��د
وب��ق��اء ت��ل��بُّ��ثً��ا ال��زم��ان أب��د ن��وره��ا ي��أب��ى ك��ال��ش��م��س ب��ك��م ف��إذا





ح مالَّ مناجاة

ال��ض��م��ن ال��م��وج��ع غ��ل��ي��ل ب��لِّ��ْل س��ك��ن��ي ي��ا ال��ع��ي��ن��ي��ن ق��رة ي��ا
ق��رن ف��ي األج��ب��ال ب��ه ت��م��ش��ي ه��زٌج زاخ��ٌر وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
ال��س��ف��ن ط��وائ��ُر ال��ف��راق ط��رق ب��ع��دت وإن أدن��ت��ن��ا ش��ئ��َت ل��و
ب��دن ع��ل��ى رأٌس ف��ك��أن��ه��ا رك��ب��ت ب��م��ا ل��زَّت وق��د ت��ج��وى
ال��ش��ج��ن ه��ائ��ل ت��رك��ب أَول��س��َت اع��ت��ل��ج��ت إذا أش��ج��ان��ي ت��خ��َش ال
ال��ق��ن��ن م��زب��د ال��ع��واص��ف ج��مُّ ل��ه ق��رار ال ي��مٌّ ال��ق��ل��ب
ال��زم��ن م��ن أب��ق��ى وآلل��ئً��ا درًرا أغ��واره ف��ي ل��ك��نَّ





ُلوُّ السُّ

ي��ب��ي��ُد ك��ي��ف ال��ص��ب��ر ف��ي��ك وع��رف��ت ج��دي��ُد وه��و ال��ع��م��ر ف��ي��ك أب��ل��ي��ت
وح��ق��ود ض��غ��ائ��ٌن ع��ل��يَّ ت��غ��ل��ي م��ح��س��ًدا ال��ح��ي��اة ف��ي أج��ل��ك وغ��دوَت
ال��م��م��دود األص��ب��ُع إل��ي يُ��وم��ي ال��ه��وى ف��ي ش��روًدا م��ث��ًال وت��رك��ت��ن��ي
ش��دي��د ال��ح��م��يِّ ال��ط��ب��ع ع��ل��ى ص��ع��ٌب ذل��ة م��وق��ُف م��ن��ك ي��وم ك��لَّ ل��ي
ورع��ود ب��وارٌق وب��ن��اظ��ري��ك ع��اب��س ووج��ه��ك ت��ل��ق��ان��ي وأراك
م��ع��ق��ود ل��واؤه��ا ع��ل��يَّ أب��ًدا َل��ع��زًة ف��يَّ إنَّ ح��ب��ي��ب��ي م��ه��ًال
م��ل��ح��ود ي��وم��ه م��ع ف��ك��أن��ه ح��ب��ن��ا م��ن ت��رى م��ا ي��خ��دع��نَّ��ك ال
خ��ل��ود ك��ذاك ل��ه ل��ي��س وال��ح��س��ن ج��م��ره ي��خ��م��د ك��ال��ن��ار ال��ه��وى إن
ت��ص��ري��د ب��ع��دك��م ف��ي وال ريٌّ ق��رب��ك��م ف��ي وم��ا غ��ًدا ت��ك��ون ول��ق��د
وق��ص��ي��د ع��ن��ك��ُم ن��ث��ٌر وي��ص��د ذك��رك��م ص��ف��ح��ة ال��ي��أُس ي��ط��وي ول��س��وف
م��ح��م��ود ب��ن��ا ش��م��ٌم ح��ب��ه ع��ن وردَّن��ي س��ل��وُت م��ن أول أن��ت م��ا
ت��ج��دي��د ذه��اب��ه ب��ع��د ل��ألرض ع��ه��ده ت��ط��اول وإن ال��ش��ت��اء إن
ال��ت��غ��ري��د ب��ع��ده وي��ح��ل��و ت��ه��م��ي ت��ن��ي إْن م��ا ال��ت��ي ب��أدم��ع��ه ي��م��ض��ي
ت��ذود ق��ب��ل ال��ق��ل��ب ع��ن��ك ذدت ق��د إن��ن��ي ج��ب��ي��ن��ك ف��ي غ��ض��ونً��ا ف��اب��س��ط





حالة
سكونها يف النفس ثورة

م��َق��ط��ب ال��ح��واش��ي م��س��ودُّ وج��وَِّي م��ج��دُب ال��ع��ي��ش ف��ي اآلم��ال م��ن ف��ؤادي
ت��ق��لَّ��ب ل��ل��ع��ي��ون ب��ي��ٌض ص��ح��ائ��ف ك��أن��ه��ا وْه��ي األي��ام ب��َي ت��م��ر
وي��رس��ب ي��ط��ف��و اإلن��س��ان ل��ه��ا ي��ب��ي��ت أس��ط��ًرا ف��ي��ه��ن ال��ده��ر ي��خ��ط ل��م ك��أن
أط��ل��ب ك��ن��ت ال��ذي أدرك��ت ك��أن��َي ح��اض��ر ك��ل ع��ن ال��ع��ي��ش ب��م��اض��ي ش��غ��ل��ت
ع��ص��ب��ص��ب خ��ط��ٌب األف��الك ع��طَّ��ل وال َع��ْدوه��ا ف��رط م��ن األي��ام ك��ل��ت وم��ا
وي��س��ل��ب ي��ع��ط��ي ال��ده��ر ص��رف ان��ف��ك وم��ا ق��ض��اءه ي��م��ض��ي ال��م��ق��دار ف��ت��ئ وم��ا
وم��ل��ع��ب ال��م��راَح ي��ب��غ��ي ل��م��ن م��راٌح ج��ن��ب��ات��ه ف��ي األرض ظ��ه��ر زال وم��ا
ي��ج��ن��ب ل��ي��س ط��ي��ٍب م��ل��ًه��ى أي ت��رى ه��م��وم��ه خ��ال��ج��ت��ه ق��ل��بً��ا ول��ك��نَّ
ي��ن��دب ب��ات م��ا غ��ي��ر يَ��طَّ��ب��ي��ه وم��ا وم��ط��رب م��ل��ًه��ى ع��ن��ه ي��س��ري وك��ي��ف
وال��ت��ق��ل��ب األذى م��ن��ه��ا ف��أض��ج��رن��ي ح��الوٌة ب��ن��ف��س��ي ل��ل��دن��ي��ا ك��ان ل��ق��د
وي��ط��رب ال��ح��م��ام س��ج��ع وي��ع��ج��ب��ن��ي ه��ف��ا إذا ال��ن��س��ي��ُم ي��ص��ب��ي��ن��ي ك��ان وق��د
ت��س��ب��س��ب وه��ي ال��غ��دران ص��ف��ح��ة ع��ل��ى ع��ش��يَّ��ًة ال��ض��ي��اء ن��وم وي��ف��ت��ن��ن��ي
أش��رب دم��ائ��ي م��ن ك��أن��ي أران��ي وج��ه��ل��ه ال��ش��ب��اَب ال��ل��ُه س��ق��ى ل��ي ف��م��ا
ه��ي��دب األس��اود م��خ��وف��ات م��ن ل��ه��ا س��ح��اب��ة ظ��لَّ��ل��ت��ن��ي ك��أن��ي ل��ي وم��ا
غ��ي��ه��ب م��ن��ه غ��ال��ه��ا ق��د أن��ج��م ع��ل��ى ن��وائ��ٌح ف��ي��ه ال��ري��ح ك��أن ول��ي��ل
ال��م��ت��وث��ب م��وج��ه��ا ف��ي��ه��ا ت��زاءر ل��ج��ٌة ال��ي��م ج��ان��ب م��ن ت��ج��اوب��ه��ا



املازني ديوان

وت��غ��رب ال��ري��اح رم��ز ع��ل��ى ت��غ��ن��ي إه��اب��ه ف��ي ال��دج��ى ش��ي��اط��ي��ن ك��أن
م��ع��ذب وق��ل��ب ع��ب��رى م��ق��ل��ٌة ل��ه وت��دلُّ��ٍه ج��ن��ٍة ذا ب��ه ل��ق��ي��ُت
وال��ت��غ��رُّب ال��س��رى ي��رم��ي��ك أي��ن ت��رى ول��ه��ف��ت��ي ع��ل��ي��ك وي��ل��ي ل��ه ف��ق��ل��ت
م��ط��ل��ب وي��ب��ك ال��ل��ي��ل ع��ن��د ل��ك ف��ه��ل م��رك��ب أخ��ش��ن وال��ل��ي��ل ال��دج��ى رك��ب��َت
وت��ذب��ذب رج��ف��ة ش��ف��ت��ي��ه وف��ي م��روع ل��م��ٌع ع��ي��ن��ي��ه وف��ي ف��ق��ال
م��ت��ص��ب��ب ع��ارض م��ن��ه س��ي��روي��ه أن��ه ح��س��ن��ك ض��م ت��راب ل��ي��ه��َن
س��أَُغ��ي��ب م��ل��ح��وده��ا ف��ي ف��إن��َي س��م��ح��ة ال��م��زن م��ن وروَّان��ي س��ق��اه��ا
ي��ت��ل��ه��ب ق��ل��ب��ه��ا س��ح��ب ت��ح��ي��ُة ص��دره��ا ص��درَي ض��م م��ا إذا ك��ف��ان��ي
وي��س��ك��ب ع��ل��ي��ن��ا ع��ط��ف ي��ح��دِّره��ا ب��دم��ع��ة ق��ض��ي��ُت إن م��ع��ي��ن��ي أأن��ت
وي��ح��دب ي��رقُّ ق��ل��ب وال ت��راق َع��ب��رة ال��خ��ط��ب ل��دى ل��ي م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
وت��ل��ع��ب ط��وًرا األش��ج��ان ب��ه ت��ج��دُّ ي��غ��ت��دي ك��ي��ف ال��ف��ت��ى أدري ف��م��ا س��ك��ن��ت
ت��خ��ط��ب ب��ت ال��ذي ال��م��وت س��أس��ت��ه��ول م��دام��ع��ي ُت��ع��ن��ك ل��م إن ول��ك��ن��ن��ي
ن��ه��رب أي��ن أال ال��م��وت��ى ل��ه��ا ت��ق��ول ص��رخ��ة ال��ري��ح ه��اج��ت ��ا أمٍّ س��أص��رخ
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ليلة

الخرب. صحة عن ويستفرس يبكي قديم صديق فجاءني غرقت أني أشيع

ذن��ب غ��ي��ر ع��ل��ى ه��اج��ًرا وان��ث��ن��ى وع��د غ��ي��ر ع��ل��ى واص��ًال زارن��ا

∗∗∗
ه��ت��وِن ب��دم��ع ال��ردى ي��وم ق��ب��ل ي��ب��ك��ي��ن��ي ال��ذي م��ن غ��دي��ري م��ن
ح��زي��ن ج��دُّ أن��ت أم ودلٌّ ـ��ع ال��دم��ـ ذل��ك م��ن أرق��َت م��ا ل��ع��ٌب
ال��س��خ��ي��ن ل��دم��ع��ي ت��ك��ت��رث ول��م ِث تَ��ْر ف��ل��م ب��ك��ي��ت ك��م��ا ب��ك��ي��ن��ا ك��م
ب��ظ��ن��ي��ن ح��ب��ن��ا وج��ه وال ٍك ��ا أفَّ أف��ي��ك��ة َع��ب��رت��ي ت��ك��ن ل��م
ال��م��ح��زون ب��ج��ف��ن��ك ت��رفَّ��ق ب��ال��ل��ه وال��م��الح��ة ال��ح��س��ن أخ��ا ي��ا
ال��ع��ي��ون دي��ن وف��اء م��ن��ه��ا ـ��ه��لَّ ان��ـ ف��ف��ي��م��ا ب��ك��اه��ا ع��ن ال��ع��ي��َن أزج��ر
��ن��ي��ن ال��ضَّ ال��زم��ان م��ن ح��س��ب��ي ف��ْه��ي وط��اب��ت ال��خ��م��ي��س ل��ي��ل��ُة ح��س��ن��ت
ال��م��ك��ن��ون ب��ودك وب��اح��ت ب ال��ق��ر ع��ن ال��ب��ع��اد رغ��وة ص��رَّح��ت
ال��م��س��ك��ي��ن ن��اظ��ُر ب��ال��زاد ـ��رح ي��ف��ـ ك��م��ا ال��س��روَر ب��ك ف��وج��دن��ا
ل��ح��ي��ن��ي ه��نَّ��ى ال��ن��ع��اة أف��اد م��ا ي��دري ك��ان ول��و ع��نِّ��ي ُم��َع��زٍّ ك��م
أم��ي��ن خ��ل��ي��ٍل م��ن وال��وص��ل م��ل ال��ش��ا ب��ال��ف��رح ال��ن��ع��اة ن��ع��ُي ع��اد
وح��ن��ي��ن��ي ل��وع��ت��ي ع��ن وت��غ��ض��ي ل��ل��ص��د ت��رج��ع ال��غ��داة أت��راك
ق��ري��ن��ي ع��ل��ي��ه ت��ك��ن ل��م إذا ـ��ُش ال��َع��ي��ـ ل��َي ي��ح��ل��و ف��ل��ي��س أن��س��ي اب��ق
ال��ف��ط��ي��ن ل��ه��ذا وع��ْد ج��ه��ًال ـ��ن��ك ح��س��ـ وس��ع��وا م��ع��ش��ٍر م��ؤاخ��اَة دع
يُ��ئْ��وي��ن��ي رح��م��ٍة م��ن ج��ن��اًح��ا ل��ي ف��اخ��ف��ض ب��ع��ط��ف��ك ع��ائ��ذٌ إن��ن��ي



املازني ديوان

∗∗∗
ال��ط��ح��ون ال��ف��راق س��اع��ُة ت��ع��س��ت ق��ل��ي��ًال ��ل ت��م��هَّ ب��ل ال م��س��اءً، ع��م
ش��ج��ون��ي يُ��ح��س ال ال��ق��ل��ب ف��ارغ وي��م��ض��ي يُ��ح��ي��ي ب��م��ن ل��ش��ج��ي��ن��ا
م��ف��ت��ون وال��ٍه ه��ج��راُن م��ن��ك ج��م��ي��ًال ول��ي��س ف��ت��ن��ًة زدت��ن��ي
ال��ج��ف��ون ه��ذي س��ح��ر ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ـ��س ال��ن��ف��ـ وم��ن��ى ك��ل��ه��ا ال��ن��ف��س ح��اج��ة
ال��ح��زي��ن وق��ل��ب��ي ن��اظ��ري ع��ن غ��ب��َت م��ا إذا ش��ي��ئً��ا أل��ذُّ أت��ران��ي
ي��م��ي��ن��ي! وه��ذي أوال — ف��اق��ع��د ب��ك وي��ح��ل��و ال��م��س��اء ي��ح��س��ن إن��م��ا
ال��ش��ط��ون ال��ف��راق م��ن ح��ظ��ي ف��اق��ض ب��ح��ظٍّ ال��ل��ق��اء م��ن ظ��ف��رن��ا ق��د
م��ع��ي��ن خ��ي��ر وه��و م��ن��ك ـ��ت��ادن��ي ي��ع��ـ م��ا ك��ف��اي��ة ف��ي ال��ل��ه ح��س��ب��َي
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نجد من بابل هيهات

أن��ف��اس��ي ت��ب��ري��د إل��ى س��ب��ي��ل م��ن أو ووس��واس ن��ج��وى ع��ل��ى م��ع��ي��ن م��ن ه��ل
ع��ب��اس ج��د وأم��ام��ي وأن��ث��ن��ى ل��ي ف��ي��ب��س��م ال��م��اض��ي ف��ي ط��رف��َي أك��رُّ
ي��اس��ي وي��ا ل��ه��ف��ي وا ال��ع��م��ر ل��ك��ن��ه أُع��دِّده��ا أي��اًم��ا ف��ات ال��ذي ل��ي��س
ال��ن��اس م��ن ي��ب��ل��ى م��ا ي��ج��دِّد وال ي��رج��ع��ه��ا ال��س��ع��د ف��ل��ت��اُت ال وال��ده��ر
أط��راس��ي ل��ألي��ام ال��ذم أودع ل��م ع��وض م��دب��ٍر م��ن م��ق��ب��ٍل ف��ي ك��ان ل��و
ب��اس ذي غ��ي��ر وع��اف��ى م��ن��ه��ا بُ��رءَ ال ت��ص��رُّف��ه ف��ي ب��ل��وى ال��ده��ر ل��َي ق��ض��ى
واآلس ب��ال��ورد ط��رف��ه��ا م��ط��رز م��ط��ارف��ه روٍض ف��ي أم��رح ك��ن��ت ق��د
إي��ن��اس��ي ه��نَّ ن��ج��وٌم س��م��ائ��ي وف��ي م��ذه��ب��ٌة ُربً��ى ��ض��ة م��ف��ضَّ أرض��ي
أك��واس ال��ورد ث��غ��ور ك��ان��ت ش��ئ��ت أو س��اج��ع��ًة األط��ي��ار غ��ن��ت��ن��َي ش��ئ��ت إن
وأج��ن��اس ب��أل��وان ع��ل��يَّ ت��ح��ن��و م��ه��دل��ة أغ��ص��ان ظ��ل ف��ي ش��ئ��ت أو
ب��إح��س��اس��ي م��آلى م��رام��ق��ة ل��ك��ْن م��خ��ال��س��ًة ال ح��س��نً��ا ع��ي��ن��يَّ م��ألت
وإي��ب��اس ج��دب س��وى م��ن��ه بُ��دِّل��ت وم��ا ال��رق��ي��ق ال��ع��ي��ش ذه��ب ق��د ف��اآلن
ال��ق��اس��ي ش��وك��ه وي��ب��دي ال��ع��ي��ون ع��ن وج��ن��ت��ه ح��ر ي��خ��ف��ي ال��ورد وأص��ب��ح
أغ��راس��ي أع��واُد أورق��ْت وال م��ن��ه ب��م��أرب��ت��ي أظ��ف��ر ل��م ت��ص��رَّم ع��ه��ٌد
م��يَّ��اس ال��ن��ور م��ن��ي��ر ال��ت��ث��ن��ي غ��ض ف��ن��ٍن ع��ل��ى ي��غ��نِّ��ي��ن��ي ل��ل��ح��م��ام م��ا
آس واج��ٌد وق��ل��ب��ي ف��ي��ه وراح م��ح��ت��ف��ًال ب��ال��وش��ي اك��ت��س��ى ك��ي��ف وال��روض
ال��راس إل��ى ي��ه��وي م��ؤت��ل��ًق��ا ك��ال��ع��ض��ب ل��ي وت��ب��س��م ب��ش��ري م��ن ت��غ��ي��ض دن��ي��ا
وإن��ح��اس ب��إس��ع��اٍد ت��ب��ال��ي وال ب��م��ل��ت��ه��ٍف ال��دن��ي��ا ت��ح��ف��ل م��ا ه��ي��ه��ات



املازني ديوان

ل��ل��ن��اس األف��واف دارس وي��ك��ت��س��ي ج��زًع��ا ال��ح��ي��ا أب��راد ال��روض ي��خ��ل��ع ل��ن
ووس��واس��ي ب��ل��ب��ال��ي ال��ط��ي��َر ي��خ��رس أو ��م��ن��ي يُ��ه��ضِّ ش��ج��و م��ن ال��ن��ْور ي��ع��ب��س أو
ال��ك��اس��ي ال��ف��ت��ى إع��راء ال��ده��ر ف��ش��ي��م��ة ه��ب��ة م��ن أواله م��ا ال��ده��ُر ي��س��ل��ب إن
ب��ال��ن��اس��ي ل��ي��س ف��ف��ؤادي ذك��رن��ا ع��ن ف��ي��ذه��ل��ه��ا أك��ب��اًدا ال��ص��ب��ُر ي��ش��ع��ب أو
وأدراس ل��ب��ان��ات ج��دي��د ع��ل��ى ي��ت��ب��ع��ه��م وال��ق��ل��ب أن��س��اه��ُم وك��ي��ف
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استقبالصديق

أرب��ْه م��ن��ت��ه��ى ال��ص��ب وف��رق��ُة ب��ْه ي��ب��ع��د وال��ج��ف��اءُ ب��ه ك��ي��ف
ل��ع��ب��ه وف��ي ج��ده ف��ي ب��ال��غ��در ي��ب��اع��دن��ا ي��ن��ي أن م��ا ت��ال��ل��ه
غ��ض��ب��ه وف��ي ك��ب��ره ف��ي أس��رف ف��ق��د ذاك ب��ع��د ل��ل��ش��وق ي��ص��غ إن
س��ب��ب��ه إل��ى وص��ل��ٍة م��ن ي��ب��ِق ل��م رج��ل م��ن ال��ب��ق��اء ي��رج��و وك��ي��ف
خ��ط��ب��ه إل��ى ي��ل��ت��ف��ت ل��م ق��ال أو ل��خ��ط��رت��ه ي��ك��ت��رث ل��م م��رَّ إن
ك��ذب��ه س��وى وده��م م��ن أح��س ف��م��ا ال��وداد ي��ص��دق م��ن ق��لَّ ق��د
م��ن��س��ك��ب��ه ال��وف��اء م��س��ت��ه��لِّ م��ن «روي��وا» أن ب��ع��د ال��ن��اس أع��ط��ش��ن��ي
ح��ط��ب��ه س��وى ع��وده��م م��ن أع��رف ف��م��ا ال��ح��ي��اة ��ت ج��فَّ ك��م��ا ج��ف��وا
ع��ج��ب��ه ع��ن ي��ك��فَّ أن ع��ج��ب وا ع��ج��ب��ي وا ل��ل��زم��ان وم��ا ل��ي م��ا
ن��وب��ه م��ن ي��ج��فُّ ال ب��م��ا ف��اض زم��ٍن ف��ي ال��وف��اء غ��دي��ر غ��اض
ب��ه أخ��ل��ق ال��زم��ان ه��ذا رج��ال أرب��ي م��ن ال��زم��ان ه��ذا ج��وُّ م��ا
ق��رب��ه ف��ي ال��ب��ع��اَد أذوق وم��ن ص��ح��ب��ت��ه أودُّ ال م��ن أص��ح��ب
ص��ب��ب��ه وم��ن ب��رق��ه م��ن ـ��ق��ن��وط ال��ـ س��وى ال��رج��اء م��ن ع��ن��دي ي��ب��َق ل��م
ق��ش��ب��ه م��ن ع��ري��ت زم��ان ع��ل��ى ل��ه��ا ال��ض��ل��وع ت��ح��ط��م وزف��رٍة
ح��رب��ه ف��ي ال��زم��اُن ف��ل��جَّ ع��نِّ��ي ذه��ب��وا غ��ل��م��ٍة إث��َر وح��س��رٍة
ص��ب��ب��ه ف��ي ال��غ��م��ام ف��ي��ض إس��راع ذك��رت��ه��ُم إذا دم��ع��ي ي��س��رع
ن��وب��ه ع��ن ال��زم��ان ي��ردُّ «ش��ك��ري» ك��أخ��ي ال��ه��وى ص��ادق ف��تً��ى أم��ا
أدب��ه وم��ن ع��ق��ل��ه م��ن ت��أخ��ذ م��ن وأك��رم ت��ص��ط��ف��ي م��ن أوث��ُق



املازني ديوان

م��ن��س��ك��ب��ه غ��ب ال��ع��ذب ك��ال��ب��ارد م��وط��أة س��ه��ل��ة خ��الئ��ٌق
ح��ج��ب��ه م��ن ك��ال��ح��ق ت��ج��ل��ى وال��راُح ث��ال��ث��ن��ا ال��وداُد م��ج��ل��ٍس ك��م
ن��س��ب��ه م��ن ول��س��ُت ن��س��ي��ب��ي وه��و رح��م��ي م��ن ول��ي��س ق��ري��ب��ي ذاك
ب��ه ش��م��ل��َي ق��ب��ل ك��ان ك��م��ا لُ��فَّ ف��ل��ق��د ب��ي��ن��ن��ا ال��ده��ر ض��رب إن
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اليقظة حلم

ُحلم الحياة

ك��ال��ت��وأم وأخ��ت��ه��ا ال��ع��ي��ون ق��ب��ل ك��أخ��ت��ه��ا ف��ه��ي األرض ال��رب��ي��ُع وس��م
ال��ع��م��ي ي��خ��ط��ئ��ه ف��ي��ه م��ع��نً��ى وأص��ب��ت ف��ن��ش��دت��ه راع��ن��ي ج��الٌل ب��أب��ي
ال��م��ت��ك��م��م ث��غ��ره��ا ف��ي ال��ن��دى ض��ح��ك ف��تَّ��ان��ًة وردًة أرم��ق ف��ط��ف��ق��ت
ال��م��ت��وس��م ج��ل��ي��ل��ة ال��ل��ح��اظ ي��ق��ظ��ى ح��س��ان��ة ن��اظ��ٌر أن��ي ف��رأي��ت
ال��م��ت��ه��ك��م ب��ن��واظ��ر ي��رش��ق��ن��ن��ي ك��واع��ٌب ال��غ��ص��ون ف��إذا ي��ًدا رف��ع��ْت
ال��م��ت��ح��طِّ��م م��وج��ه روع��ة ل��ل��ه زاخ��ر ل��جٌّ ال��روض ب��س��اط وإذا
م��ه��وِّم ب��رأس ط��اف��ت ك��خ��واط��ٍر ح��م��ائ��ٌم ال��ن��ض��ي��ر ال��ورق وك��أن��م��ا
م��غ��رم م��ن ك��أن��ه ال��ورود ع��ذب ال��ص��ب��ا أن��ف��اس م��ث��ل ص��وتً��ا ووج��دت
ال��م��ت��رن��م ال��ح��ي��ا أو ال��ن��س��ي��م ه��م��س ك��أن��ه ال��ع��م��ي��ق ال��ب��ح��ر م��ن ص��وت
م��ض��رم ش��ج��و ره��ي��ن ال��خ��ل��يَّ ي��ذر ل��ف��ظ��ه م��ط��اوي ف��ي ل��م��ع��نً��ى ع��ج��بً��ا
م��ظ��ل��م ك��ه��ف ك��لَّ ي��غ��ش��ى وال��ه��ول ح��ي��ات��ه ال��ه��م��وم ت��أوب��ه م��ن ي��ا
ال��م��ت��ب��س��م ب��ش��اش��ة ن��س��ي��ت ح��ت��ى ل��ل��دُّن��ا وج��ه��ك ق��طَّ��ب��ت م��ا ط��ال ق��د
ت��ت��ئ��م ل��م ف��ذٌَّة ال��س��ع��ادة إن ب��راج��ٍع ال��ن��ض��ي��ر ال��زم��ن ت��ح��س��ب ال
م��ب��ه��م ح��ل��م غ��ي��ر ع��ي��ش��ك ك��ان أو ح��ائ��ر ط��ي��ف غ��ي��ر ده��رك ك��ن��ت ه��ل
أدوم ب��ح��ل��م ح��ل��ٌم ط��ي��ب��ه��ا م��ن ب��ه��ا ت��زه��ى ال��ت��ي اآلن ول��ه��ذه



املازني ديوان

∗∗∗
ال��م��ت��ن��س��م غ��ض��ة أرم��ق ف��رج��ع��ت أح��الم��ه وأج��ف��ل��ت ال��ظ��الم ولَّ��ى
ال��م��ت��ح��ت��م األذى م��ن ل��ل��ح��ي��اة ي��ا ف��ات��ك دوٌد ال��ط��ل م��ك��ان ف��إذا
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الكتامن

ط��وي��ُل ع��ش��اق��ه��ا وب��ثُّ ج��زي��ُل َع��رف��ه��ا وردًة ي��ا
ال��ج��م��ي��ل ي��ه��ت��اج��ه��ا وال��ن��ف��س م��ج��ت��اله��ا ال��ص��در ي��س��ت��وق��د
ال��غ��ل��ي��ل ال��واج��َد ي��ن��ف��ع ل��و وآه ح��س��ن��ه��ا ع��ل��ى آِه
دخ��ي��ل ق��ل��ب��ه ف��ي وال��ي��أس ص��بٍّ��ا اإلع��ج��اُب ي��ج��دي وك��ي��ف
ت��م��ي��ل وال ح��س��نً��ا ت��ش��ه��د ع��ي��ون ع��ل��ى ح��رام ل��ك��ن
وال��ن��ح��ول ال��وج��ه ��م ت��ه��ضُّ ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ي��خ��بِّ��ْرك أل��م
ي��ق��ول ال��ذي غ��ي��ر يُ��ب��ط��ن ك��ت��وم ع��اش��ٌق ب��أن��ن��ي
ال��ح��م��ول ق��ل��ب��َي ف��ي��ش��ت��ك��ي ذرع��ي ي��ض��ي��ق أن ت��ب��ت��غ��ي أم
ال��ع��ل��ي��ل واس��ت��وص��ف ـ��ط��ع��ي��ن ال��ـ اس��ت��ج��ار إن ب��دًع��ا ول��ي��س
ش��ك��ول أخ��الق��ه��م وال��ن��اس إب��اءً م��ق��ول��ي ف��ي ل��ك��نَّ
ال��ع��ذول ف��ل��ي��ف��رح ـ��زف��ي��ر ال��ـ ل��غ��ي��ر «ف��ي» ال��ل��ه ي��خ��ل��ق ل��م





النظر

ف��ت��وره ب��س��ح��ر ط��اق��ة ل��ي ل��ي��س إن��ي ط��رف��ك ب��ال��ل��ه ع��ن��ي ُغ��ضَّ
ت��ح��ري��ره ع��ن ال��ل��س��ان ع��ق��ل��ت ـ��ت أن��ـ إذا أم��ري أق��ص أن ل��ي ك��ي��ف
م��ث��ي��ره م��ن ن��اث��ٌر ول��ل��ن��ظ��م ٌت س��ري��ع��ا ال��ش��رود إل��ى وال��ق��واف��ي
م��ط��ي��ره م��ن ب��ح��وره��ا ج��م��ي��ًال ي��ا ال��ق��واف��ي أك��ب��رت��ك أن وق��ل��ي��ٌل
أم��وره ف��ي ل��ح��ك��م��ه��ا وي��ع��ن��و ـ��ر ال��ب��ح��ـ ي��خ��ض��ع دول��ة ل��ل��ب��در إنَّ
ب��س��ع��ي��ره ال��ل��ظ��ى م��س��ه إذا ـ��س ال��ش��م��ـ ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��د ط��اق��ة ع��س��ى م��ا





إىلصديق

غربية قافيتها أبيات وهي

األص��ح��اب ك��س��ائ��ر ع��ل��ي��ه ت��ب��ك وال ق��ب��ري ق��ض��ي��ت إن ت��زر ال
وف��اء ح��ي��ن ف��الت ف��ي��ن��ا ـ��غ��در ال��ـ ل��داع��ي واس��م��ع ال��وف��اءَ ع��ن��ك خ��ل
ال��ص��ح��اب رق��اب ع��ل��ى وت��م��ش��ي ًال م��خ��ت��ا ال��ذي��ل ت��س��ح��ب أن وق��ب��ي��ٌح
ال��ع��راء ب��ج��وف غ��ي��ب��ت��ه أن��ت ك��ري��م روَح ب��ال��س��الم م��زع��ًج��ا
غ��رام��ك م��ن أك��ف��ن��ا ون��ف��ض��ن��ا ه��وانً��ا ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ك��م ق��ض��ت
ل��ش��ان��ك وام��ِض ث��راَي وت��روِّي ف��ي��ن��ا ال��ذي��َل ت��س��ح��ب ال��س��ح��ب ف��دع





واحلب اخلمر

راِح غ��ي��ر م��ن ش��رب��ت راح ربَّ ص��اِح غ��ي��ر ف��إن��ن��ي ت��ذره��ا ال
ال��س��ف��اح ال��ه��وى ك��أس ص��رع��ت��ه ي��وًم��ا ال��ك��أس ي��رش��ف ل��م ص��ري��ٍع ك��م
ال��م��الح ع��ي��وُن ق��ل��ب��ه ت��ب��ل��ت م��س��ت��ه��ام م��غ��رم ع��ن ف��أج��زه��ا
ارت��ي��اح ف��ي ل��ه��ج��ره��ا ول��س��ن��ا ال��ل��ه ع��ل��م وده��ا ع��ن ص��دف��ن��ا م��ا
األق��داح م��راش��ُف م��ن��ه أي��ن م��ل��ي��ح ث��غ��َر ل��ث��م��ت أن��ي غ��ي��ر
ال��م��ل��ت��اح ل��غ��لَّ��ة أروى ذاك ل��ك��ن وال��ت��ب��ر ال��ن��ض��ار ك��ذوب ذا





وصية

ب��ال��ص��ه��ب��اء ث��راَي ورش��وا ـ��ِر ال��زه��ـ ورق ف��ي م��ت إن ��ن��ون��ي ك��فِّ
األح��ي��اء ف��ي زل��ت م��ا ك��أن��ي ـ��ر ال��ب��ش��ـ م��ن��ط��ل��ق وال��وج��ه واذك��رون��ي
اإلن��اء ف��ي م��ا ص��رف م��ن ل��ي ف��اش��رب��وا ي��وًم��ا ال��ك��أس أدي��رت م��ا وإذا
األح��ش��اء ف��ي ي��ث��ي��ر ق��د ل��م��ا ـ��ر ال��ذك��ـ م��ن ال��رج��ال ي��ه��رب إن��م��ا





واحلب اخلمر

ال��ق��وام س��ب��ط واض��ٌح ع��ل��ي��ن��ا ب��ال��راح ط��اف
غ��رام م��ن وس��ق��ان��ا س��الف م��ن ف��س��ق��ان��ا
ال��ع��ظ��ام ف��ي م��ش��يً��ا ـ��خ��م��ر ال��ـ ق��ب��ل ال��ح��ب ��ى وت��م��شَّ
ب��س��ق��ام ورم��ان��ا س��ق��اًم��ا م��ن��ا ف��ش��ف��ى





عاتب إىل

ي��خ��ون��ا أن ل��م��ث��ل��ن��ا وح��اش��ا ـ��َب ال��غ��ي��ـ خ��ن��ت��ك وال ال��ه��وى أض��ع��ت م��ا
م��ع��ي��ن��ا وج��دت وم��ا وده��ت��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا ف��أع��ت��ب األق��دار ح��ارب��ت��ن��ي
ي��رض��ي��ن��ا ال ك��ان م��ا رض��ي��ن��ا أو ذم��ي��م��ا ق��ب��ل ك��ان م��ا ح��م��دن��ا م��ا
دف��ي��ن��ا ف��ي��ك ب��ات م��ا ول��ك��ن ـ��ه ت��ب��دي��ـ رح��ت م��ا ال��ه��م��وم ب��رُح ل��ي��س





اإلسكندرية

ب��ع��دا م��نِّ��َي أن��ت وك��ال��ن��ج��م ـ��ُت ع��ش��ـ م��ا ب��ك م��وص��ول��ة ن��ف��س ل��َي
رغ��دا ك��ان ق��ض��ي��ت��ه وع��ي��ًش��ا ـ��يَّ ل��ي��ال��ـ ف��ي��ك األي��ام ت��ع��ي��د ه��ل
وم��دا ج��زًرا ي��روع وب��ح��ٍر ـ��ضِّ ال��غ��ـ وال��ن��رج��س ال��رب��ي��ع ن��ور ب��ي��ن
وج��دا ل��ع��بً��ا ي��س��ب��ي��ك ون��دي��م ب��م��زاج ن��ق��ذه��ا ل��م وم��داٍم
ووج��دا ادِّك��اًرا ل��ن��ا س��واه��ا ج ه��ا وال إل��ي��ه��ا إال ح��ن��نَّ��ا م��ا
ج��ل��دا ال��ح��رَّ ت��رى ف��ق��د وإال ت ف��ا م��ا ل��ده��رَي أغ��ت��ف��ر ت��ع��د إن





اليقظة حلم

الحروب

ع��ب��اب��ا ط��غ��ى ق��د ه��م��وم��ي س��ي��ل
ال��ش��ع��اب��ا م��أل ح��ت��ى وُج��نَّ
ال��م��ص��اب��ا ت��دف��ع ل��و ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ال��م��ذاب��ا ال��ص��ب��ر وت��ح��ل��ى ل��ي��ت
ط��ب��اب��ا م��ن��ه��ك��ي ل��داء أدري
واألل��ب��اب��ا اإلح��س��اس ي��ب��لِّ��د
أص��اب��ا إن ال��خ��ط��ب ح��د ي��ف��لُّ
واألوص��اب��ا األش��ج��ان وي��ذه��ب

∗∗∗
اص��ط��خ��اب��ا ال��دج��ى ف��ي س��م��ع��ت إن��ي
ذئ��اب��ا إه��اب��ه ف��ي ك��أن
وث��اب��ا ف��ط��ل��ب��ت أذى س��ي��م��ْت
ال��ص��واب��ا ي��ن��ت��زع م��س��ت��ه��وًال
ال��ح��ج��اب��ا ف��ؤادك م��ن ي��ه��ت��ك
ال��خ��راب��ا ع��م��ر ق��د ال��ص��دى م��ث��ل



املازني ديوان

أس��الب��ا رم��ًم��ا ح��ول��ي ك��أن
خ��ط��اب��ا م��س��ام��ع��ي ف��ي ت��ف��ص��ل
ش��ب��اب��ا ن��اظ��ٌر أن��ي وخ��ل��ت
ث��ي��اب��ا ال��ث��رى ع��ل��ى ت��خ��ال��ه��م
ض��ب��اب��ا ت��ج��ت��ل��ي وط��وًرا ب��ي��ًض��ا
وال��رح��اب��ا األف��ق ي��غ��طِّ��ي م��ن��ه��م
وال��س��ح��اب��ا األط��واد وي��ح��ج��ب
غ��اب��ا أو ب��دا إذا ت��ن��ك��ره
م��رت��اب��ا ن��ح��وه��م أس��ع��ى ف��ق��م��ت
وثَّ��اب��ا وم��رة م��ن��ج��ف��ًال
اق��ت��راب��ا أب��ت��ِغ ل��م ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ج��ن��اب��ا ج��ان��ب��ت��ه��م ول��ي��ت��ن��ي
غ��ّالب��ا م��ض��ى ق��د ق��ض��اء أي
ف��ص��اب��ا رم��ى ق��د خ��ط��ب وأي
ال��ص��ع��اب��ا األن��ف��س ه��ذي وب��زَّ
ال��ذئ��اب��ا وأول��غ أرواح��ه��ا
ال��ت��راب��ا ��د ووسَّ دم��ع��ه��ا ف��ي
ال��رط��اب��ا ال��ن��واض��َر خ��دوده��ا
وال��رق��اب��ا ال��رءوس وب��ذر
وال��ع��ي��اب��ا ال��ك��ب��ود ون��ث��ل
واألح��ب��اب��ا ن ال��خ��الَّ وف��رَّق
وال��ع��ق��اب��ا ال��وح��وش وج��م��ع
ال��م��ص��اب��ا ج��ن��ت أي��ٍد وي��ح ي��ا
وال��ح��راب��ا ال��س��ي��وف وه��اج��ت
أس��ب��اب��ا ال��ردى م��ن وت��خ��ذت
ع��ذاب��ا ال��ورى ع��ل��ى م��م��ط��ًرا ي��ا
ص��الب��ا ج��م��اج��ًم��ا وراع��يً��ا
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ع��ب��اب��ا دم��اءَه��ا وم��ج��ريً��ا
ح��س��اب��ا ي��تَّ��ق��ي ال وظ��ال��ًم��ا
ال��غ��ي��اب��ا ��ُر ال��ح��ضَّ ي��ب��ك��ي أج��ل��ك
االك��ت��ئ��اب��ا ال��وج��وه وت��أل��ف
ال��ص��ع��اب��ا األرام��ل وت��رك��ب
ال��ه��ض��اب��ا ال��ك��واه��ُل وت��ح��م��ل
ال��ق��رض��اب��ا ل��ن��ا س��ن ال��ذي ل��ي��ت
ال��خ��ط��اب��ا ذا ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و ي��س��م��ع
إي��اب��ا ي��رت��ج��ي ال ذاه��ٍب م��ن
ال��ج��واب��ا ي��ح��ف��ل ال وس��ائ��ل
ج��ل��ب��اب��ا دم��ائ��ه م��ن ي��ل��ب��س
أك��واب��ا ج��راح��ه م��ت��خ��ذًا
ش��راب��ا ودم��ه ب��ك��ره��ه
أه��اب��ا إذ أج��ب��ُت م��ل��ًك��ا ي��ا
م��ذاب��ا ذه��بً��ا ال��دم��اء خ��ال
أغ��ص��اب��ا ال��ردى إل��ى ف��س��اق��ن��ا
ث��واب��ا واح��ت��ق��ب ول��ي��دي أج��ْر
ش��اب��ا ق��د ألٍب م��ع��ي��نً��ا وك��ن
ال��س��ح��اب��ا ل��َي وي��س��ت��ب��ك��ي ي��ب��ك��ي
ال��م��ص��اب��ا أل��ب��س��تَ��ه��ا وزوج��ٍة
ال��ت��راب��ا واض��ح��ه��ا ع��ل��ى ت��س��ف��ي
داب��ا ال��ع��ب��اد ظ��ل��م ت��ج��ع��ل��ن ال
خ��ط��اب��ا ل��ي ت��س��م��ع ال أن��ت ب��ل
وال��م��ص��اب��ا ال��ض��ع��ي��ف ي��رح��م ه��ل
ع��اب��ا ف��ي��ه ال��رح��م��ة ي��رى م��ل��ك
أج��اب��ا أدع��ه إن ال��ذي أدع��و
ال��ص��ح��اب��ا واف��ت��رش ارت��م��ى ث��م
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ن��ش��دان ع��ش��ت م��ا أب��ًدا ل��ه م��ن��ي ح��رم��اُن ف��ي��ه م��ن ي��ا ال��ح��بُّ غ��ذائ��َي
ف��ت��ان م��ن��ك ل��ف��ٌظ ب��ال��س��م��ع ي��م��ر وأن أراك أن إال غ��ذائ��َي وه��ل
ُع��ري��ان ال��ح��ق إن ت��ن��ص��ف ك��ن��َت ل��و وأي��س��ره أب��غ��ي ال��ذي أق��لَّ وم��ا
وح��رم��ان ص��دٌّ وإح��س��ان��ك��م ش��ع��ري ي��ع��ل��ن��ه ي��ن��ف��ك ه��وى إل��ي��ك ذن��ب��ي
وت��ح��ت��ان وأش��واق ع��ف��ي��ف ش��ع��ٌر ق��اط��ب��ًة ال��ن��اس ذن��وب أن ل��ي��ت ي��ا
أخ��دان وال��ح��س��ن وال��ه��وى ال��ه��وى ي��ق��ل��ى غ��دا ك��ي��ف ال��ح��بُّ ب��راه م��م��ن ع��ج��ب��ت
ب��ره��ان ف��ي��ه ل��ف��ض��ل األدي��م ع��ف رج��ل ع��ن ال��ك��ش��ح ط��وي��َت أم��ٍر ألي
إن��س��ان واإلن��س��ان ال��غ��ض ح��س��ن��ك ف��ي م��ن��ق��ص��ة ال��ع��ي��ن��ان ت��أخ��ذ أن أخ��ف��َت
رج��ح��ان ال��ن��ق��ص وك��ل أب��ي��ت ح��ت��ى ب��أدم��ع��ه��ا م��آق��ي��ه أع��ش��ى ف��ق��ل��ت
غ��ي��م��ان ال��ج��و ووج��ه ج��ه��ٌم وال��ك��ون أب��ًدا ط��رف��ه��ا ي��ع��ش��ى ال��ش��م��س ك��ذل��ك
ون��ق��ص��ان ع��ي��ٌب ب��ه��ا ي��ك��ون أن ع��ن م��ح��اس��ن��ه ج��لَّ��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري ك��ال
ُخ��ل��ص��ان ل��ل��ت��ودي��ع ��ل ت��ح��مَّ وق��د ط��ل��ع��ت��ه ال��ت��ودي��ع دم��ع��ة م��ن أرق
ل��ق��ي��ان ال��ش��م��ل وان��ص��داع ال��ن��وى ب��ع��د ل��ف��ه��م��ا ول��ه��ان��ي��ن اب��ت��س��ام��ة وم��ا
ري��ع��ان األي��ام ع��ل��ى م��ن��ه ع��ل��ي��ه ت��س��رب��ل��ه ح��س��ن م��ن ب��أع��ذب ي��وًم��ا
ع��رف��ان ن��ك��ران��ي��ه ف��أع��ق��ب ده��ًرا أك��ف��ره ك��ن��ُت إل��ًه��ا ف��ي��ه ع��ب��دُت
ق��رآن ال��ح��س��ن وآي ال��ج��م��ال إال ل��ه ول��ي��س يُ��ب��ع��ث ول��م ن��ب��يٌّ ه��ذا
آذان ال��ن��اس ن��ف��وس م��ن وآم��ن��ْت س��ع��ة وف��ي ط��وٍع ع��ن ب��ال��ع��ي��ن آم��ن��ت
ش��ان ل��ه��ا أل��ف��اٌظ ال��ل��ح��َظ ت��رس��م أن وم��ق��درت��ي وس��ع��ي ف��ي ك��ان أن��ه ل��و



املازني ديوان

ب��ه��ت��ان م��ن��ك ه��ذا ال��ن��اُس ل��ق��ال��ت ف��ت��ن��ت��ه ال��ق��رط��اس ف��ي ر أص��وِّ وأن
ج��ان وال إن��ٌس ال ال��م��الئ��ك إال أح��ٍد م��ن ي��م��ن��ح��ه ل��م ل��ع��م��رك س��ح��ٌر
م��ع��وان ال��ف��ح��ل وخ��ي��اُل أح��ك��ام��ه ي��ح��ك��م��ه ال��ت��ص��وي��ر ل��ب��ق وش��اع��ٌر
أزم��ان ال��ش��ع��ر ج��دي��َد يُ��ب��ل��ي ول��ي��س ي��خ��ل��ده ث��وبً��ا ش��ع��ره م��ن ي��ك��س��وه
ح��ل��ي��ان ب��األش��ع��ار وه��و غ��دا إال م��ح��اس��ن��ه م��ن ش��يءٌ ي��ع��ط��ل ف��م��ا
ض��ح��ي��ان ف��ه��و ف��ي��ه ال��ح��س��ن ت��ألَّ��ق ت��ح��ق��ره أن��ت س��ط��ٍر م��س��ودِّ وربَّ
ذب��الن ال��ح��س��ن وربُّ ف��ي��ه وم��اس الب��س��ه ط��اح ج��م��اٌل ف��ي��ه وع��اش
وه��ن��ان ال��ش��ع��ر وغ��ي��ُر ال��ل��ي��ال��ي ه��ذي ت��ق��ه��ره ل��ي��س ع��زي��ز ح��ص��ٌن وال��ش��ع��ر
ت��ط��ع��ان ول��ألي��ام م��ط��اع��ن��اٍت أي��ديَ��ه ال��ده��ر رأي��ت ل��م��ا ق��ل��ت ك��م
إذع��ان ال��ت��ق��وي��ض ذل��ة ع��ل��ى ل��ه��ا ض��رٍع م��ن وه��ي ح��ص��ونً��ا ُم��ق��وض��اٍت
ف��ي��ن��ان ال��غ��ص��ن أنَّ ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ي��ب��ق��ى وال ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن ت��ع��اق��ب��ه��ا ي��ذوي
وط��غ��ي��ان ع��دوان األرض ع��ل��ى ل��ه س��غ��ٍب م��ن ي��ن��ف��كُّ ال ال��ي��مِّ وج��ائ��َع
خ��س��ران ال��رب��ي��ح وب��ع��ُض ف��ي��ه غ��ن��َم ال ل��ص��اح��ب��ه رب��ٌح أب��ًدا ك��اله��م��ا
ن��ق��ص��ان ي��ع��روه ف��ال ال��ج��م��اَل ه��ذا ب��ه ن��ص��ون ش��يء أال ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
وإم��ع��ان إرواٌد ال��ده��ر ف��ي أل��ي��س أرج��ل��ه ال��ده��ُر ه��ذا ��ل ي��ث��قِّ أم��ا
ي��ق��ظ��ان؟! ال��ده��ر ه��ذا ون��ائ��ُم أنَّ��ى ط��ال��ب��ه؟ ل��ح��َظ ع��ن��ه ن��ص��رف وك��ي��ف
إم��ك��ان ال��ح��س��ن ف��رط غ��ي��ر ل��ه��ا إْن م��ا رج��س��ٌة ال��ري��ح ه��وج ت��غ��ال��ب وه��ل
ري��ع��ان ال��ح��س��ن ل��ه��ذا ي��دوم ف��ل��ن خ��ال��دًة األش��ع��ار ه��ذه ت��ك��ن إال
ي��زدان ب��ال��ش��ع��ر ف��تً��ى ج��م��اُل ي��ب��ل��ى وال ال��ع��اش��ق��ي��ه ع��ش��ُق ال��ح��س��ن م��ع ي��ب��ل��ى
ص��وَّان ال��ش��ع��ر إن ال��ش��ع��ر ي��ص��ون��ه ف��ت��ى غ��ي��ر ل��ل��م��رء ه��رٍم م��ن ب��دَّ ال
َم��ي��دان وال��ع��ي��ش غ��ائ��ٌب ب��ع��ض��ه��م ف��ي ب��ع��ض��ه��ُم ك��األم��واج ال��ن��اس وإن��م��ا
ريَّ��ان ال��ح��س��ن ب��م��اء وْه��و وراح رون��ق��ه أل��واُن ائ��ت��ل��ف��ت ال��ف��ت��ى إذا
وأل��وان أص��ب��اٌغ ال��ت��ن��اس��ب ب��ع��د ف��اخ��ت��ل��ف��ت األي��ام ح��س��ن��ه ع��ل��ى ع��دْت
س��غ��ب��ان وال��ده��ر ي��ع��ج��ف��ه ل��ك��ن ل��ي��ش��ب��ع��ه إن��س��انً��ا ال��ده��ُر ي��س��م��ن م��ا
إبَّ��ان ل��ل��زرع ك��م��ا ول��ل��ج��م��ال ت��ح��ص��ده األي��اُم ت��زرع م��ا وك��ل
وع��رف��ان إن��ص��اٌف ال��ده��ر ف��ي ك��ان ل��و ي��ق��لِّ��م��ه��ا أن أح��رى ال��ذئ��ب أظ��اف��ر
أك��ن��ان ال��ش��ع��ر غ��ي��ر ال��ح��س��ن ل��ذي وه��ل ي��ك��ل��ؤه ال��ده��ر ب��رغ��م ش��ع��ري ل��ك��نَّ
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ج��ث��م��ان رث إم��ا ال��روح ل��ه ت��ب��ق��ى ع��اري��ٌة ال��ح��س��ن أن ال��ح��س��ن ذا ض��رَّ م��ا
ُغ��ن��ي��ان ع��ن��ه��ن ب��ه ف��ص��ار ذك��ى غ��الئ��ل��ه ي��وًم��ا ذوت إم��ا ك��ال��ورد

∗∗∗
أش��ج��ان ه��اج��ت��ه��نَّ ال��ط��ي��ر ه��ادل ف��ي وأس��م��ع��ه م��خ��ض��الٍّ ال��زه��ر ف��ي أراه
وح��وذان ري��ح��ان ال��ج��وان��ب ع��ل��ى ب��ه ح��فَّ ال��م��اء ف��ي ن��ف��س��ه وأج��ت��ل��ي
أل��ح��ان ال��س��ج��ن ف��ي م��س��م��ع��ه ت��س��كُّ ت��ع��ٍب م��ره��ٍق ك��س��ج��ي��ن ل��ك��ن��ن��ي
ق��ض��ب��ان ال��ده��ر ي��ج��ت��ل��ي��ه��ا أن ودوَن م��ح��ب��س��ه ق��ض��ب��ان م��ن ال��ش��م��س ت��ض��ي��ئ��ه
أس��وان م��ن��ه ع��اٍن أن��ا م��ا أزم م��ن ف��رٍج م��ن ل��ي��ت ف��ي وه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
وس��ن��ان وه��و ط��رف��ي ي��خ��ادع ط��ي��ف ودن��ا ن��أى ح��ت��ى ب��ن��ا أراد م��اذا
وأق��ران أش��ب��اٌه م��ن��ه ال��ن��وى ع��ل��ى آن��س��ن��ي اس��ت��وح��ش��ت إذا أنِّ��ي إخ��ال
م��ي��زان ذاك س��اوى س��اوى ي��ن��ص��ف ك��ان ل��و رؤي��ت��ه ال��ع��ي��َن وي��ح��م��ي ودادي ي��ب��دي
م��رن��ان ال��روض ف��ي س��ج��ع��ت ك��م��ا ش��ع��ًرا ل��ن��ا وإنَّ ع��ن��ا م��ائ��ل م��ن ع��ج��ب��ت
وب��س��ت��ان ح��م��ام��اٌت ن��ح��ن ك��ذاك غ��رد ط��ائ��ٌر ن��ض��ي��ٍر روٍض ل��ك��ل
وأوزان أوزاٌن ت��ب��اي��ن وإن واح��دًة ال��ش��ع��ر ف��ي غ��اي��ت��ي ي��رى أم��ا
ع��ن��وان ح��بَّ��ي��ه ع��ل��ى وف��ي��ه��ا إال ق��اف��ي��ًة األي��ام ع��ل��ى أح��وك ف��م��ا
أك��ف��ان األش��ع��اُر ت��ك��ت��س��ي م��ا وب��ع��ض ت��ج��دده أف��واًف��ا ق��دي��م��َي أك��س��و
إي��ه��ان ل��ل��ش��م��س وم��ا ل��ب��دءٍ ع��وًدا وط��ال��ع��ة ط��وًرا غ��ارب��ة ك��ال��ش��م��س
ره��ب��ان ال��ل��ه ب��اس��م ي��س��ب��ح ك��م��ا آون��ة ك��ل ف��ي ب��اس��م��ه م��س��بِّ��ًح��ا
وف��رق��ان إن��ج��ي��ٌل ي��رت��ل ك��م��ا أرت��ل��ه��ا آي��اٌت ذك��ري��ه ك��أن
ش��ي��ط��ان األش��ع��ار ع��ل��ى أع��ان إذا ي��س��اع��ف��ن��ي وح��ٌي م��الح��ت��ه م��ن ل��ي
وم��رج��ان درٌّ ذك��ره ك��أن��م��ا ي��زيِّ��ن��ه ش��ع��ري ف��ي ذك��ري��ه ق��ل��ي��ل
أج��ف��ان م��ن��ك ج��رح��ت��ن��ي ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ت��ب��ع��ث��ه ب��ال��ل��ف��ظ ت��ج��رح��ن��ي أراك
إح��س��ان ال��ب��رءُ اس��ت��ح��ال ��ا إمَّ ف��ال��ق��ت��ل ب��ه ب��دأت م��ا ف��أت��م��م ب��ع��ض��ي ق��ت��ل��َت
أح��ي��ان ل��ل��رف��ق ك��م��ا ف��ل��ل��ج��ف��اء ف��ط��نً��ا ك��يِّ��ًس��ا ق��اس أن��ت ك��م��ا وك��ن
رض��وان ال��خ��ل��د ط��ع��َم م��ن��ك ي��ذي��ق��ن��ي ب��أن ف��أح��ِر ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اَر أذق��ت��ن��ي
ديَّ��ان ال��م��خ��ل��وق ط��اع��ة ع��ل��ى ي��ج��زي ك��م��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن ف��اج��ِز ب��ال��ح��ب آم��ن��ُت
دي��دان ال��ن��اس إن ال��ن��اس ذي أف��واه ت��دن��س��ه ال ح��ت��ى ب��اس��م��ك ض��ن��ن��ُت
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وت��ح��ت��ان ودٌّ ي��ك��ن ل��م ك��أْن ح��ت��ى م��ودت��ه أن��ب��ذ ف��ل��م ك��ره��ت ذا م��ن
وأش��ج��ان وج��ٌد ل��ك��م م��ن��ي ي��ق��ت��صُّ غ��ض��ب م��ن ه��اج��رت إذا ت��ران��ي أم��ا
وج��دان األس��واءَ ي��ف��ع��ل أن ي��ح��م��ي��ه ف��تً��ى وأن��ت ظ��ل��م��ي م��ن أع��ي��ذك إن��ي
س��ل��وان ل��ل��م��ش��غ��وف ال��ب��ع��د ف��ي ف��ل��ي��س ف��ت��ه��ج��رن��ي ي��س��ي��ل��ي��ن��ي ال��ب��ع��د ت��ح��س��ب ال
ن غ��الَّ وه��و ف��ي��روى ال��ورود ع��ن ت��داف��ع��ه م��ل��ت��اًح��ا ال��ص��ب��ر ي��ن��ف��ع ه��ل
إي��ق��ان ب��ال��ص��ب��ح ي��ك��ن ل��م إن ال��ل��ي��ل م��ا ه��ًوى دخ��ي��ل م��ن خ��ل��ًوا ال��ق��ل��ب ل��ذة م��ا
وت��ه��ت��ان س��حٌّ ل��ه��ا س��واٍر ف��ي��ه��ا م��ن��اس��ج��ه��ا ت��ن��س��ج ل��م األرض ت��م��رع ه��ل
وأض��غ��ان أح��ق��اد ب��ق��ل��ب��َي وال أرب م��ن ال��ع��ي��ش ف��ي ال��ه��وى ب��غ��ي��ر ل��ي م��ا
م��آلن وه��و خ��ل��يٍّ ل��ق��ل��ٍب ف��اع��ج��ب م��ق��ل��ي��ة ك��لَّ ف��ؤادي م��ن ال��ه��وى م��ح��ا
ك��ان��وا م��ا ال��ن��اس وك��أن أح��ب��ه ف��تً��ى س��واه ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ي��س ك��أن��م��ا
ن��س��ي��ان ب��ال��ذك��ر ف��ل��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى أح��م��ل��ه ك��ن��ت ق��د م��ا ال��ح��ب أن��س��ان��َي
ن��ش��دان ال��ده��ر م��ن��ي م��ن��ى ل��ل��م��وت وك��ان أب��ًدا ل��ه أح��ي��ا أن أط��ل��ب ف��ع��دت
أل��وان وال��ط��ع��م واح��دٌة ف��ال��ح��ال ب��ه��ا ش��ق��ي��ُت آم��اًال وأزه��ق أح��ي��ا

∗∗∗
أع��وان األش��ج��ان ع��ل��ى ل��ك��ن��ه��ن خ��دًع��ا ت��ك��ن إن واألم��ان��ي ل��ي ل��ي��ت ي��ا
ل��ه��ف��ان ح��ي��راُن ي��زاف��ره��ا ح��ي��رى ب��ه ال��ري��اح ت��ج��ري ج��ب��ل ع��ل��ى غ��اًرا
وأش��ج��ان م��ث��ل��ي ط��رٌب ي��ه��ي��ج��ه ت��ح��س��ب��ه األم��واج م��ص��ط��ف��ق وال��ب��ح��ُر
إع��الن م��ن��ه ف��ل��س��رِّي آذيُّ��ه اع��ت��ل��ج��ت خ��ض��رائ��ه ف��ي ��ت ت��ل��فَّ إذا
غ��ي��ران ال��م��ع��م��وُد س��ك��ن م��ا وخ��ي��ر ي��س��ك��ن��ه��ا ال��ذرع ل��خ��ال��ي ال��ق��ص��ور خ��لِّ
ج��ي��ران وب��األرواح أن��ٌس ب��ال��ب��ح��ر ل��ب��ع��دُك��م ن��ف��س��ي اس��ت��وح��ش��ت إذا ح��س��ب��ي
إج��ن��ان ال��ص��در ف��ي ألس��راره��ا م��ا إذا ث��ورت��ه��ا ح��ي��ن س��م��ي��ٌر ك��ال��ري��اح ال
أدج��ان ي��ط��وي��ه ب��م��ا ال��ص��ب��اح ن��مَّ زم��ازم��ه��ا ب��ن��ج��واه��ا إل��ي��ك ت��ف��ض��ي
خ��ان��وا م��ع��ش��ر م��ن ب��ال��م��ن��ى م��ع��ذَّبً��ا ب��ه ي��م��ي��د ش��ج��ٍو ذا ك��ان ال��ف��ت��ى إذا
وت��ي��ج��ان ق��الدات ال��س��ح��اب م��ن أب��ًدا ل��ه غ��اٌر م��س��ك��ن��ه ف��ن��ع��م
وإرن��ان س��ج��ع ل��ه��ا وس��اق��ي��اٌت زج��ٌل ل��ه ب��ح��ٌر أق��ران��ه ون��ع��م
أوط��ان اإلن��س��ان م��ن ل��ي خ��ل��ت إذا م��طَّ��رًح��ا أص��ب��ح��ُت وق��د أب��ال��ي وم��ا
ف��ق��دان ل��ل��داء وه��ل اع��ت��زل��ت إذا ف��أف��ق��ده��م أط��راٌب ال��ن��اس إل��ى ب��ي م��ا
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ودي��ان ال��ن��اس وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ي��ك��ون ب��أن ف��أح��ِج ب��ون ال��ورى وب��ي��ن ب��ي��ن��ي
س��ك��ان األرض أف��وَق أدري ف��ل��س��ت م��ل��ٍل أخ��ى ب��م��ع��راض ش��غ��ل��ُت إن��ي
وع��ي��ران إن��س��اٌن ؛ ال��ج��وُّ وأظ��ل��م ن��ظ��رى ع��ن ازورَّ م��ا إذا ع��ن��دي س��يَّ��ان
وغ��دران ب��ي��ٌد ب��ي��ن��ن��ا ق��ط��ع��ت إن أرب��ي م��ن ال��ن��اس ول��ي��س ع��ل��يَّ وم��ا
ص��دي��ان وه��و ي��أل��ْم ال��ك��أس ي��أل��ِف م��ن ث��ان��ي��ًة ب��اإلن��س��ان آن��ُس ه��ي��ه��ات
أل��ح��ان ل��ل��ن��اس ك��م��ا ف��ل��ل��ري��اح ل��ي وت��ع��زف ت��ن��اج��ي��ن��ي ال��ري��اح خ��لِّ
ح��نَّ��ان ال��ب��ح��ر ف��إن ف��ي��ه رف��ق ال ع��ن��ٍف أخ��و أل��ق��ى ب��م��ا ي��س��ت��خ��فَّ إن
أش��ج��ان األش��ج��ان م��ن ت��س��رِّي وق��د روع��ت��ه أش��ج��ت��ك وإن م��ن��ه ت��س��ل��ي��ك
ت��ب��ي��ان ال��م��وج ول��ع��ج��م ب��ه��ا م��ن��ه��ا ص��وًرا ت��رى م��رآة ل��ل��ن��ف��س وال��ب��ح��ر
ط��خ��ي��ان وال��ل��ي��ل م��ص��ط��خ��ب وال��ب��ح��ر ن��ائ��ح��ًة واألرواُح ال��غ��اُر ح��ب��ذا ي��ا
إي��ط��ان ك��ال��ه��م ل��ه ل��ي��ٍل وج��وِن ل��ه��ا ارت��ح��ال ال ب��ه��م��وم وم��رح��بً��ا
ق��ن��وان األغ��ص��ان ع��ل��ى ك��أن��ه��ن م��غ��ردة أب��اب��ي��ٍل ب��ي��ن وأن��ت
ن��ع��س��ان ال��ح��اف��ات ع��ل��ى وأق��ح��واٌن ه��ادل��ة ال��روض ن��واح��ي ف��ي ح��م��ائ��ٌم
ج��ذالن ل��ه��ف��اُن ن��رج��س ح��ب��ذا ي��ا ض��اح��ك��ة وال��ع��ي��ن ك��اس��ف ون��رج��س
ع��ق��ي��ان وه��و ت��راه وط��وًرا ط��وًرا س��ائ��ل��ًة ال��ب��ي��ض��اء ك��ال��ف��ض��ة وال��م��اءُ
غ��ف��الن األي��ام ع��ل��ى وأن��ت أرع��ى م��وق��ده��ا أن��ت ه��م��وم ع��ن ب��م��ع��زل
ري��ح��ان ال��ورَد ف��ي��ه��ا ي��ض��اح��ك خ��ض��ر أوش��ي��ٌة ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا ال��ري��اض ل��ك
وم��رن��ان م��س��ج��اع أل��ه��اك ش��ئ��ت أو م��ب��ت��س��ًم��ا ال��ن��وُر ف��ي��ه��ا ح��ي��اك ش��ئ��َت إن
ن��ش��وان ي��خ��ت��ال ك��م��ا وت��دن��و ت��ن��أى م��وس��وس��ة أغ��ص��ان ظ��ل ف��ي ش��ئ��ت أو
أزم��ان ض��رَّت��ه ك��م��ن ال��زم��ان م��ن م��ن��ت��ص��ًف��ا ال��س��رَّاء ح��ْل��ب��ة ف��ي ج��ري��ت
ون��دم��ان ��ار س��مَّ وال��ري��ح وال��ب��ح��ر ك��اس��ي��ة غ��ي��ر ع��راي��ا ال��ج��ب��ال ول��ي
وس��وس��ان ري��ح��ان ب��ذك��رك ف��ل��ي ن��ف��ح��ت��ه ال��ورد ذك��يِّ م��ن ف��ات��ن��ي إن
ف��ي��ن��ان وال��وص��ل ت��ح��ب��ون��ه��ا ك��ن��ت��م أن��ك��ُم األج��ب��ال ح��ب��ب وإن��م��ا
أث��خ��ان ال��س��ح��ب ب��ق��ل��ب ول��ل��ب��روق م��ن��س��ك��ٌب وال��غ��ي��ث ل��ي��ل��ت��ن��ا أن��س ه��ل
غ��ي��ران األط��واد ع��ل��ى ال��س��ح��اب م��ن ت��ظ��ل��ل��ن��ي أن ل��ي م��ن ل��َي وق��ول��ه
ون��ي��ران ن��ور ك��ح��ل��ه��ا ودي��م��ة ن��اح��ي��ة ك��ل م��ن ل��ن��ا ت��ه��ب ري��ح
ك��ت��م��ان ال��م��رء س��رَّ ي��غ��يِّ��ب ك��م��ا ح��ن��دس��ه ط��ي��ات ف��ي ال��ل��ي��ُل ي��ل��ف��ن��ا
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غ��ض��ب��ان وه��و ي��ط��غ��ى ال��رع��د ب��ه��ا ـ��ت��ل��ي ون��ج��ـ ال��س��م��اء ب��األي��دي ن��ل��م��س ن��ك��اد
ج��نَّ��ان ال��غ��ي��ران ت��س��ك��ن ك��أن��م��ا م��روِّع��ة ح��ال ح��ول��ن��ا ول��ل��ص��دى
وأع��ي��ان ��اٌس ع��سَّ ت��ج��اوب ك��م��ا م��ن��ع��ط��ف ك��ل م��ن ص��ًدى ص��وت ل��ك��ل
ع��ق��ب��ان ال��ع��ق��ب��ان ع��ن ت��ط��ي��ر ك��م��ا ش��اه��ق��ة ك��ل ع��ن ص��ًدى ك��ل ي��ط��ي��ر
وح��دث��ان س��نٌّ ��ن��ه غ��ضَّ ك��ال��وج��ه ك��ال��ح��ًة ال��ب��ل��دان ألع��ي��ن��ن��ا ت��ب��دو

∗∗∗
دي��دان ال��ذك��ر إن ال��ذك��ر م��س��اف��ة ب��ع��دت وإن ي��ن��س��ى أن ل��م��ث��ل��َي ح��اش��ا
ه��ج��ران ال��ذك��ر ن��اَر ��ر ي��س��عِّ وق��د ج��وى ح��رَّ األي��ام ت��ط��ف��ئُ م��ا ه��ي��ه��ات
وع��ي��دان ري��ح أل��ع��ج��ه��ا وال��ن��ار ت��ح��دُّره م��ج��راه ��ق ع��مَّ ك��ال��ن��ه��ر
خ��ط��ب��ان األف��الَك ع��طَّ��ل ك��أن��م��ا ش��غ��ٌل غ��ي��ره ع��ن م��ض��ى ق��د ب��م��ا ل��ن��ا
ف��رح��ان ب��ال��س��رَّاء أن��ا وال ي��وًم��ا م��ب��ت��ئ��ٌس ض��راءَ م��ن أن��ا ال وص��رُت
خ��وَّان ل��ل��ع��ه��د أن��ن��ي ت��رى ف��ه��ل أب��دا ل��ك��م أح��ي��ا أن ال��ع��ه��د أع��ط��ي��ت��ك
م��ذع��ان وه��و واف��ى ش��ئ��ت إذا ِخ��دٌن غ��ب��رت ال��ت��ي أي��ام��ي ط��ي��ِف س��وى ل��ي م��ا
ح��ان��وا م��ع��ش��ًرا ي��ح��ي��ى م��ري��َم ب��ن ع��ي��س��ى وأن��ش��ره أدع��وه ح��ي��ن ك��أن��ن��ي
ن��س��ي��ان م��ن��ه ل��ي ل��م��ن ذك��ر ك��ئ��وس ل��ي وي��ت��رع أن��اج��ي��ه ن��دي��م��ي ه��ذا
وِم��ل��س��ان ��ي��ٌر س��مِّ ه��و ح��ب��ذا ي��ا س��ه��ًرا م��ع��ي ي��ح��ي��ي��ه��ا ب��ات ل��ي��ل��ة ك��م
زه��ران وال��ع��ي��ش ب��أي��ام��ن��ا ف��ي��ه��ا وي��ط��رف��ن��ي أط��الل��ي ب��ي��ن ب��ى ي��ط��وف

∗∗∗
ح��رَّان وه��و ل��ق��ل��ب��ي م��ق��ي��ًال أل��ف��ى ب��ردت��ه ظ��ل ف��ي ف��ه��ل ال��رب��ي��ع ع��اد
م��وت��ان ال��وص��ل ب��رب��ي��ع ل��ي ي��خ��ض��رُّ ف��ه��ل ال��م��وات واس��ت��ح��ي��ا األرض واخ��ض��رت
لُ��ق��ي��ان ال��ن��أي ط��ول ب��ع��د ل��ن��ا ف��ه��ل أل��ف��ت��ه��ا ال��ل��ه ل��ض��م ال��ط��ي��ور ح��ت��ى
ه��ي��م��ان وال��ق��ل��ب ب��اك��ي��ٌة وال��ع��ي��ن ض��اح��ك��ٌة وال��س��نُّ ل��ه أق��ول وه��ل
ن��ي��س��ان ال��ح��ول ش��ه��ور م��ن وح��ب��ذا وه��ًوى ج��ن��ٍة ب��رب��ي��َع��ْي م��رح��بً��ا ي��ا
ق��ي��ع��ان ل��ل��ق��ي��ان ت��ب��س��م ف��اآلن ف��رق��ت��ن��ا ع��ن��د ت��ب��ك��ي ��ْح��ب ال��سُّ ك��ان��ت ق��د
ق��ن��ع��ان ال��غ��ضِّ ب��ال��ن��س��ي��م ل��ي ف��اآلن م��زف��زف��ٌة ري��ح ي��ؤن��س��ن��ي وك��ان
إدج��ان اآلف��اق وف��ي ض��ب��اٌب ع��ي��ن��ي وف��ي ي��ط��ي��ش أن وأخ��ل��ق ب��ظ��ن��ي أرم��ي
غ��ش��ي��ان ال��ح��ب ل��رب��ي��ع وال ي��وًم��ا ن��اف��ع��ة اآلم��ال ال رج��اءَك ط��ام��ْن
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إخ��وان ال��ع��م��َر ل��ن��ح��ن ال��زم��ان ع��م��َر ت��أل��ف��ه ك��ن��ت ي��أٍس ل��م��س��ود وق��ل
وأل��ب��ان ق��رب��ي ق��رى ب��ي��ن��ن��ا ��ج��ت وشَّ وق��د م��ص��ف��ق��ة م��ص��اف��اة ع��ش��ي��ًرا إن��ا
خ��ذالن ال��غ��وث وب��ع��ض خ��ي��ًرا ل��ك��ان م��رائ��ره رثَّ��ْت ب��ي��ن��ن��ا م��ا أنَّ ل��و
م��ع��وان وال��ل��ه ت��ت��ق��ي ال��ذي ع��ل��ى م��ك��ره��ة ال��ن��ف��س س��أرد ل��ك��ن��ن��ي
م��ح��زان ف��ال��س��رُو ك��لَّ��ت��ن��ا وال��س��رَو م��رق��دن��ا ال��روض ب��س��اط ف��اج��ع��ل ي��أس ي��ا
ض��ي��ف��ان ال��ح��ر ف��ق��َر الم إذا واع��ذْر أوس��دة ن��م��َت ��ا إمَّ ذراع��يَّ واج��ع��ل
ن��ص��ف��ان» وه��و وع��اءٌ ي��م��د ف��ق��د ه��م��ت��ه م��لءَ ح��رٍّ وج��ُد ي��ك��ن «إالَّ
أح��ص��ان م��ن��ه ودُّك��ت ال��رج��اء ُع��رى وان��ف��ص��م��ت ال��ع��ي��ش ل��ون اص��ف��رَّ ب��ه م��ن ي��ا
ش��ه��ب��ان ثَ��مَّ وض��ل��ت ال��ب��دور ب��ه ف��اح��ت��ج��ب��ت األف��ق م��ج��ل��ى ت��وس��ط وم��ن
ح��س��ب��ان ط��اش إن ح��رب��ه��ا ب��أن��ه ع��ال��م��ة وال��ن��ف��ُس أس��ال��م��ه وم��ن
غ��م��دان ال��ب��ي��ض ن��ص��اَل تُ��واري ك��م��ا م��س��ك��ن��ه ال��ق��ل��َب ج��ع��ل��ت ب��ك��ره��ي وم��ن
ه��ي��م��ان وه��و ق��ل��ب��ي ت��ب��رِّد ع��س��ى ت��الب��س��ن��ي أن ذا ع��ل��ى أله��وى إن��ي
إج��ن��ان ال��ب��ع��ض ف��ي ل��ه��ا ال��ظ��الل ب��ع��ض ت��غ��ي��ب��ن��ي ت��الب��س��ن��ا م��ا إذا ع��س��ى
س��ه��ران وه��و ج��ف��ن��ي ن��ام ف��ط��ال��م��ا ف��ت��ق��ص��ده ق��ل��ب��ي ف��ي ت��رن��ق ع��س��ى
ذي��ف��ان ال��ع��ي��ش إن م��ن��ه م��س��اح��ري وان��ت��ف��خ��ت ال��ع��ي��ش م��ذاق اج��ت��وي��ت إن��ي
ن��ع��س��ان وال��ل��ي��ل أح��الم��ه أض��غ��اُث ت��خ��ادع��ن��ي ن��وٍم إل��ى ق��ل��ب��ي وح��نَّ
ش��ان ل��ه��ا ي��دم��ع ل��م ع��ي��ن��َي وأنَّ بَ��َل��ه��ن��ي��ٍة ف��ي ب��أن��ي إخ��ال ح��ت��ى
ج��والن األش��ج��ان م��ن ف��ي��ه��ا وب��ات ج��وان��ُح��ه ِل��ي��ع��ت َم��ن ل��س��ت وأن��ن��ي
س��ك��ران ال��م��وت س��ك��رات م��ن ف��ال��ج��ف��ن ص��اح��بُ��ه ال��ن��وم ب��ع��د دبَّ إذا ح��ت��ى
ب��ردان وال��وج��ه ش��اخ��ص��ة وال��ع��ي��ُن ن��ش��ق��ت��ه واس��ت��روح��ُت ال��ح��ي��ُن وش��ارف
س��ح��ب��ان وه��و ل��س��ان��ي وأع��ي��ا ش��يءٌ ي��ح��رك��ه م��ا ح��ت��ى ذه��ن��َي وَك��لَّ
��ان غ��صَّ ب��ال��دم��ع ش��رٌق وك��ل��ه��م وآِص��َرت��ي ن��ي خ��الَّ ح��ول��َي وال��ت��فَّ
وأع��ي��ان آذان ح��ول��َي ف��ال��ك��لُّ ي��خ��ط��ب��ه��م ال��م��وت ك��أنَّ ح��ت��ى م��ص��غ��ي��ن
غ��ي��الن ال��ق��وم ك��أنَّ ف��ي��ع��ول��ون ص��ب��ُره��ُم ب��ال��خ��ط��ب ي��ه��ي وط��وًرا ط��وًرا
أدي��ان ال��تُّ��رب ت��ح��ت ع��اودت��ن��َي إْن أع��ذره��ا ل��س��ت أرٌض وأض��م��رت��ن��َي
وه��ت��ان ه��طَّ��ال ��ْح��ب ال��سُّ م��ن ب��ه ي��ن��ادم��ن��ي ب��م��ل��ح��ود وغ��يَّ��ب��ون��ي
س��ل��وان ب��ال��م��وت ف��ل��ي ال��ح��ي��اة م��ع أل��ب��س��ه��ا ك��ن��ت ه��م��وًم��ا ع��ن��ي ن��ض��وت
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ع��ي��ن��ان ال��ع��ي��ن ف��ي ل��ه��ا دم��وٍع وم��ن ي��ل��دِّده ش��وق م��ن ال��ق��ل��ب واس��ت��روح
أح��ي��ان ال��ه��مَّ ت��واف��ي ال��ت��راب وف��ي ف��رج ب��ه ل��ل��ث��اوي ال��ق��ب��ر ظ��ل��م��ة ف��ي
أع��ط��ان ال��ق��ب��ر ف��ي ب��ه��ا ت��ض��ي��ق ف��ل��ن رح��ب��ت ب��م��ا ال��دن��ي��ا ن��ف��س��ه ت��س��ْع ل��م م��ن
ول��ي��ان ت��س��وي��ٌف ل��َي دي��ن��ه ف��ي زم��ن إل��ى س��أق��ض��ي��ه ع��ل��يَّ دي��ن
ع��دوان م��ن��ه ض��رٍّا ال��ق��ل��ب ي��ره��ق ه��ل ج��دث��ي ف��ي بُ��وِّئْ��ت إذا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
وك��ث��ب��ان ��اح ص��فَّ ذل��ك ودون ي��ط��ل��ب��ن��ي وه��و م��ن��ه أس��خ��ر ل��س��وف

∗∗∗
أذه��ان اآلف��ات ت��ج��ل��ب أن ق��دَّرت وال ب��ال��ح��ي��اة ظ��ن��ي ذل��ك ك��ان م��ا
وذؤب��ان غ��ي��الن وال��ج��ه��ر ال��س��ر ف��ي ك��ل��ه��م ال��ن��اس أن ت��خ��يَّ��ل��ت وال
س��ك��ران األرب��اب م��ن ي��راه ح��ل��ٌم ب��ي واَح��َر ال��ك��ون أن ��م��ت ت��وهَّ وال
ش��ط��آن ك��ال��ب��ح��ر ل��ه م��ا ال��ورى م��ن ل��ج��ب زاخ��ٍر ف��ي م��وج��ٌة وأن��ن��ي
إي��ذان ب��ال��ل��ي��ن ل��ه ل��ي��س أص��مُّ م��ص��ط��خ��ٌب األق��دار ش��اءت ك��م��ا ب��ح��ٌر
ح��ي��دان ع��ن��ه��نَّ وه��ل ال��ه��م��وم ع��ن ب��م��ن��ت��زح أح��ي��ا أن آم��ل ك��ن��ت م��ا
ك��تَّ��ان ب��ال��درع ف��إذا م��ت��ي��ن��ة أح��س��ب��ه��ا ك��ن��ت درًع��ا ل��ل��ده��ر أع��ددت
ظ��ه��ران ال��ن��اس ل��ق��ل��وب ب��ط��ن��ان��ه ف��ي وأح��س��ب ق��ل��ب��ي ف��ي أن��ظ��ر وك��ن��ت
وص��ي��دان ع��ق��ي��ان ت��ش��اب��ه ح��ت��ى وج��وه��ه��ُم ن��ف��س��ي م��وه��ت م��ا ف��ش��دَّ
��ان ح��سَّ ال��ع��ي��ن��ان ت��ب��ص��ر م��ا ف��ك��ل ك��رم��ت إذا م��رآة ال��ن��ف��س وأن��م��ا

∗∗∗
ح��ي��ران ال��ده��َر أن��ت ق��ل��ُب ي��ا ع��ل��ي��ك أس��ف��ي ي��ا ال��ي��أس وب��ي��ن ال��رج��اء ب��ي��ن
ت��ع��ب��ان ف��ه��و ع��ن��ه ط��ي��ر ي��ا ك��ب��رت خ��رع َم��ْوِك��ٌن وص��دري ع��ل��يَّ ب��ل ال
إخ��وان األش��ج��ان م��ن وس��رَّى ح��ي��نً��ا ُم��َع��ت��ق��ٌة ن��ف��س��ي أط��ل��ق��ت وإن إن��ي
وخ��الن ك��أٌس ره ي��زوِّ ف��ج��ر ي��زح��زح��ه ال ظ��الم ف��ؤادي ف��ف��ي
وخ��ل��ص��ان ص��ح��ٌب وال ع��داٌة ه��م ال ن��ك��رت��ه��ُم ق��وم ي��ؤن��س��ن��ي ه��ي��ه��ات
إح��س��ان ال��م��ن��ع وب��ع��ُض ف��رق��ت��ن��ا ل��و أح��م��ده��ا ك��ن��ت ق��د ص��دف ت��ض��م��ن��ا
إي��وان ه إالَّ ل��ه��ا م��ا ك��أن��م��ا واح��دة غ��ي��ر ش��ت��ى ال��ق��ل��ب م��خ��اوُف
أغ��ي��ص��ان م��ن��ه م��رح��ت أن وال��ن��ب��ت ت��ف��زع��ن��ي ال��ري��ح وح��ت��ى ال��س��ح��اب ح��ت��ى
ص��وَّان ال��ع��ي��ن ت��راه ش��يء ف��ك��ل ل��يِّ��نُ��ه ال��ق��ل��ب رف��ي��ق ع��ل��يَّ ق��س��ا
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م��وت��ان األي��ام ط��ال��ت وإن ع��ن��ك��م س��ي��خ��ل��ج��ن��ا ط��ي��ف إن��ن��ا ب��ن��ا رف��ًق��ا
أس��ن��ان ت��ع��ُل ل��م وإن ف��س��ن��ي ن��ف��س��ي ح��م��ل��ت م��ا ط��ال ول��ك��ن ع��م��ري ط��ال م��ا
ش��ان ل��ه��ا أي��ام غ��ي��ر أع��ش ول��م وأزم��ن��ة أده��اًرا ع��ش��ُت ك��أن��ن��ي
ع��ج��الن ال��ه��وج ال��ري��اح م��رَّ ف��إنَّ ي��ع��ج��ل��ن��ي ال��ح��ي��ن أن ال��ظ��نِّ وأك��ب��ر
ِم��ب��ط��ان ل��ل��ن��اس آك��ٌل ي��ري��غ��ن��ا س��ف��ر ع��ل��ى إنَّ��ا ل��ك��م ال��ب��ق��اء ط��ول
دي��دان ب��ق��اه أ م��ا ت��أك��ل وس��وف أب��دا ش��ب��ع��ه م��ن��ا ح��ب��ك أص��اب
ع��ب��ران وه��و ب��ج��ف��ن ت��روح وأن م��ص��رع��ن��ا ي��ش��ج��ي��ك ب��أن ع��ل��ي��ن��ا أع��زز
ش��ان ل��ك��م ي��ه��م��ي أن وأح��ذر س��وءٌ ي��ص��ي��ب��ك��ُم إن ح��يٍّ��ا أش��ف��ق ك��ن��ت ق��د
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العتاب

ح��ئُ��ول ك��ال��زم��ان ق��ل��ب ال��ب��غ��ض ع��ل��ى ان��ط��وى إذا ال��ع��ت��اب ي��غ��ن��ي م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ف��ض��ول ال��ع��ت��اب م��ق��االت ف��ك��ل ب��ن��اف��ع��ي ال��وداَد ص��دق��ي ي��ك��ن ل��م إذا





احلياة من امللل

ُم��تُّ��ه أن��َي أح��س��س��ت ي��وًم��ا ع��ش��ت أك��ل��م��ا
ف��ق��دت��ه خ��ل��ًص��ا وج��دت أن��ي خ��ل��ت وك��ل��م��ا
ُرِزئ��ت��ه ق��د ك��أن��ن��ي ع��م��ري األم��ن أع��رف ال
وم��ل��ل��ت��ه م��ل��ن��ي م��ا إال ال��ع��ي��ُن ت��أخ��ذ م��ا
ك��ره��ت��ه م��ا ع��ل��ى ل��ٌة م��دل��و ع��ي��ن��َي ك��أن
أج��م��ت��ه م��ا ألج��ت��ل��ي ل��ك��ن ال��ش��م��س ت��ض��ي��ئ��ن��ي
ل��ب��س��ت��ه م��ا ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ب��غ��ي��ٌض ال��ح��ي��اة ث��وب





اخلامتة
صديق إىل

وآالم��ي أش��ج��ان��ي ث��ائ��ُر وق��رَّ أي��ام��ي اس��ت��وف��ي��ُت إذا خ��ل��ي��ل��ي دع��ن��ي
وإرزام ب��ت��وك��اٍف ال��ش��ت��اءُ وال ب��وق��دت��ه ي��ؤذي��ن��ي ال��ص��ي��ف ال وص��رُت
أق��الم��ي دم��َع ه��م��وم��ي ت��ري��ق وال ِم��ق��ٌة وال ب��غ��ٌض ي��ح��رك��ن��ي وال
وأق��س��ام ب��أرزاٍق أب��ال��ي وال ب��ن��ا ي��راد ض��ي��م ��دن��ي ي��س��هِّ وال
أح��الم��ي إش��راف م��ن ال��م��وُت وط��أط��أ ب��ن��ا ال��زم��اُن ض��اق إن ب��ق��ل��ب��ك أح��ي��ا
��ام وأمَّ ع��نَّ��ان ك��ل وف��ات��ن��ي ق��ال��تُ��ه ال��ش��ع��ر ف��ي ت��ق��دَّم��ن��ي وإن
ألح��ك��ام��ي ال ل��ح��ب��ي ق��ص��ي��دي واح��ف��ظ ج��ودت��ه أج��ل م��ن ق��ص��ي��ده��م ف��اح��ف��ظ





الثانى اجلزء

بقلمه. مرشوح وهو — هللا رحمه — الشاعر حياة يف الجزء هذا طبع سبق





اإلهداء

ال��ب��ش��ر س��ائ��ر دون ص��ورت��ك��م وب��ه ح��س��ن��ك��م م��ح��راب ذه��ن��ي
ال��ع��ط��ر ح��س��ن��ك آي��اِت ـ��راه��ب ك��ال��ـ ي��رتِّ��ل ي��ن��ي ال وخ��اط��ري
وط��ري ان��ق��ض��ى وم��ا ف��ؤادي ب��ان��ي ق��ر وأج��ع��ل م��ذب��ًح��ا ألب��ت��ي��ن
ث��م��ر ذي غ��ي��ر ف��ه��و ال��ُم��ن��ى ع��وَد ل��ه��ا وَق��ْص��ُت ن��اره َخ��ب��ْت إذا
م��دَّخ��ري خ��ي��ر ك��ان ف��ق��د ب��انً��ا ق��ر وج��ه��ك ل��ح��س��ن ف��ؤادي ف��اق��ب��ل

املازني القادر عبد إبراهيم
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الديوان صاحب بقلم

أن إال ويتلهى، ويتعلل به، نفسه يريض أن الشاعر يحاول ذاتي فن أصله يف الشعر
أعصاب عن الرتفيه إال غاية وال ذاتي، غرض إال فيها للشعر ليس التي الحال هذه
إال لها وجود ال الحال هذه عاطفة؛ إىل تتحول التي الفكرة ثقل من وإراحته الشاعر
وينقش والغريان، الكهوف إىل يأوي كان أيام اإلنسان، تاريخ من األوىل العصور يف
أولئك والوجدان؛ الذاكرة بأهداب املتشبثة الذهن يف املاثلة الحيوان صور جدرانها عىل
ويوقظون والنساء، واألعداء الحيوان بصور كهوفهم يزينون كانوا الذين املستوحشون
وقدة ويطفئون الهافية، الشاكية بأنغامهم األودية ومنعطفات الجبال مخارم يف الصدى
الكون بظواهر إحساسهم عن ويرتجمون القمر، ضوء عىل الربيع ليايل يف بالرقص الوجد

لذاته. فنٍّا عالج من — وآخر — أول هم هؤالء وأساطريهم، أغانيهم يف
إحساساته أن وأدرك الناس، سائر وبني بينه ما فرق أحس أن الشاعر يلبث لم ثم
وأرقى مصعًدا، وأرفع مرمى، منهم أبعد الجملة يف وأنه وأوقع، أبلغ عنها وأداءه أدق،
بمثله، إمتاعهم عىل ويشجعونه كالمه يلتذون وأنهم شأنهم، غري شأنًا له وأن قدًرا،
الناشئة الجديدة الحال هذه تُحدث أن وخليق إعجابًا، يصري أن يلبث ال ثناءً إليه ويزفون
— ذاتية جسمية رضورة كان ما فيصبح وبواعثه، أغراضه يف تطوًرا الجديد شعوره عن
ما ويصبح والتجويد، والتنقيح بالتهذيب ويُتعهد ويعاَلج، يزاَول عمليٍّا فنٍّا — كالطعام
نفسه! يقلد الشاعر يصبح ما ورسعان وأسلوبًا؛ عادًة فيه له حيلة ال وحيًا أصله يف كان
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ذكر املنظم املرتب والعمل الهادئ، التفكري وقت وجاء الزمن، ودار األيام، كرت فإذا
غريزته وإن األدب، طريق يف قًرسا ودفعته واإللهام، الوحي حمى تملكته ساعة الشاعر
اإلرادة عليها تقرسه صناعة صار قد الواقع يف عمله ولكن إليه، وتوحي تلهمه زالت ما
الرتفيه ويبغي عمله، يعالج وهو نفسه إرضاء يطلب زال وما امللتهبة، والرغبة الذكية،
جمهور يف يفكر املراغب كثري املعني طماح أصبح قد ولكنه عواطفه، ضغط من عنها

النجاح. من نفسه به يمني بما ويحلم وعشاقه، قرائه
نفسه املرء لرييح أخرى: بعبارة أو لذاته، يعاَلج كان الشعر أن ذلك من وواضح
نفسه، عن فضًال غريه يريض أن يطلب الشاعر صار ثم الجسمية، الحاجات ثقل من
الناس قلوب من يقع الذي الشعر ولكن املنتجة، بعواطفه والتأثري النجاح فكرة وامتزجت
الشعر بني التمييز يف يخطئ ال القلب فإن مكذوبًا؛ تقليديٍّا يكون أن يمكن ال ويبتعثهم
والتمويه التزييف عليها يجوز ال حساسة معايري وللنفوس الصادق، والشاعر الكاذب

والتزوير.
بالتمويه وتنال الصدق، يبلغه ال ما بالكذب تبلغ قد أنك أنكر لست أني بَيَْد
وأبعد، أسمى وغايته وأرفع، ذلك من أكرب األديب أن غري بالحق، تنال ال ما والخديعة
وينال النفس، هوى عىل يستويل أن أحق والحق نائمة، غري شاهدة ضمائر وللشعراء
يناله ما ويسرت نفسه يف ما عىل يمسك رجل يطبيك وكيف القلب؛ ميل من األوفر الحظ
فهمه، يستنجد وال بفكره يستعني وال بقلبه ينظر ال رجل أو شخصيته، من ويفر حسه،
سافرة ترى وأن وتصويره، لتبيينه تدين وأن ضمريه، من معانيه يربز أن يأبى آخر أو

حجاب؟ دون بادية نقاب، بغري
الناس، بهم استخف واإلخالصحتى الصدق برضورة املتأدبني استخفاف طال لقد
فضول من تكلفوه ما عليهم أنكرنا حتى إليهما، الحاجة مكان إنكار يف غلوهم واشتد
شيئًا، األدب من يغني ال الذي األغراب رضوب من تجشموه وما الكالم، ونفاية القول
هو شيئًا أعرف لست ولعمري بفائدة؛ ترجع وال بطائل، تعود ال التي املعاياة وأنواع
ال الذي التقليد عن عوا وترفَّ املقاَل، أهلُه صدَقنا إذا الشعر من ورًدا وأعذب جنًى أحىل
العامة ومشايعة الناس مجاراة عن وتنزهوا عليه، تحملنا رضورة وال إليه بنا حاجة
تفنى ال الشعر ومادة كقواهم، حاسة وقوة كأسالفنا أعينًا لنا فإن مرضاتهم؛ وتوخي

معلوًما. محدوًدا شيئًا ليس ألنه تذهب؛ وال
بسحائب. أعقبت منه سحائب انجلت إذا العقول صوب ولكنه
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ويناجي فكره، يف ويرصفها نفسه، يف ينشئها اإلنسان يزال ال معاٍن إال الشعر وما
تردد لحظة كل ويف تجديد، ساعة كل يف لها واملعاني عقله، فيها ويراجع قلبه، بها
كذلك، املعاني اتسعت الدنيا يف الناس اتسع وكلما بعًضا، بعضه يفتح والكالم وتوليد،
واألصل وأنجح، التأثري يف أبلغ دخيلتها عن والكشف النفس عن الرتجمة يف والصدق
بمعناه النظر وغاياتها، مراميها وتباين اختالفها عىل األدبية الفنون وسائر الشعر يف
عىل واالقتصار السلف تقليد العبث من أفليس كذلك هذا كان وإذا املحيط، الشامل
أال والعربات؟ القاطرة وصفنا والحمري النياق وصفوا فإن بهم، واالقتياس احتذائهم
أعمارهم؟ أضاعوا قد وأشباهها والخيول والحمري النياق وصفوا الذين العرب أن ترى
الحمري فإن الغموض؛ كل غامضة اللفظة هذه ولكن طبيعي، ذلك وصفهم أن ريب ال
ألنها بينها؛ الخلط يجوز ال أنه بَيَْد طبيعية، النفسية واالنفعاالت والعواطف طبيعية،
وفيها والجليل، والحقري والعظيم الضئيل فيها الطبيعية والحقائق مختلفات، جميًعا
عدا اإلحصاء يخطئها حقائق وهناك الرقيق، الشعر نسج يحتمله أن من أخشن هو ما
وقد ذاك. من ويستغرقه النظر، يشغل مما أكرب وآمال غايات وللحياة والحمري، النياق
للحقائق التفطن عن عجز عىل يدل أن حقيق ولكنه وإبداع، براعة عىل وصفها يدل

والنياق. بالحمري العناية من أشد بها العناية تكون أن ينبغي التي الجليلة الفنية
أسعد يف خواطرهم يف يجيش ما الراجحة العقول أهل فيه يقيد ديوان الشعر إن
فوق باملرء يحلق وهو اإللهام، خواطر والعدم الفناء من ينقذ الذي وهو الساعات،
ما يعلم وأن يعلم ما يتخيل وأن يُحس، ما يرى وأن يرى ما يُحس أن ويرغمه الحياة،
ينابيع النفس يف ويفجر وجالًال، نرضة الجمال ويزيد جماًال القبح يجعل وهو يتخيل،
فال الحياة، عروق يف املتدفقة املسمومة املوت مياه ويُذهب واأللم، والرسور والفزع األمن
الفضل، وخصال الخري لخالل وأجمعهم حكمة وأعمقهم الناس، أحس الشاعر كان جرم
صحة أساسه الشعر فإن إنكاًرا؛ رءوسهم القراء يهز أن نخىش وال والخري الفضيلة نقول
صحيح، أدبي أخالقي مبدأ مطاويه ويف إال شعًرا بواجد ولست واألدبي، األخالقي اإلدراك

شعره. قيمة تكون األدبي اإلدراك هذا صحة من الشاعر نصيب قدر وعىل
فليس الشعر، يف الديني اإلحساس إظهار إىل نقصد أنا فيحسب القارئ يتعجل وال
يستخلص أن كذلك ينبغي وال وينابيعه، مصادره عىل بل الشعر، مادة عىل كالمنا
الشاعر برينز كان فقد عنه، يتحول ال عميل مبدأ صاحب يكون أن يجب الشاعر أن
نصيبهم ولكن ومظاهرها، الحياة وجوه متقلبي القيس وامرؤ نواس، وأبو اإلنجليزي،

عظيم. واألدبي األخالقي اإلدراك صحة من ذلك مع
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وزن، وال له قيمة ال هباءً الزمن أحالها فقد بها نؤاخذهم معايب لهم كان ولنئ
من ضمريًا وأنقى مبادئ أصح نواس أبا فإن ذلك، وراء ما إىل تنظر أن خليق وأنت
إىل أفطن القيس امرؤ وكذلك ويخجل، يروع مما لألول تقرؤه ما كثرة عىل البحرتي
الخمر حبه عىل األعىش يكن ولم املعتز، وابن تمام أبي من رجولة وأعظم الفضيلة معاني

الفضيلة. الناضب بالرجل فيها وتخلعه بها واستهتاره
الخري، ينفي ال بعد والرش الحياة، لوازم من الخادعة واملظاهر املعايب بهذه وكأني
كخزانة ليست اإلنسانية النفس أن ريب، وال فيه شبهة ال مما فإن ذاك، هذا يُنتج قد بل
تتجاوزه وال مكانها واحدة تعدو ال مرتبة مرصوفة والرذائل الفضائل فيها ترى الكتب
وامللكات، الغرائز فيه تتصادم صغري وعالم وتالحمها، لتالقيها ميدان هي وإنما سواه، إىل
فيما البقاء ويتنازعون الكبري، العالم هذا يف الناس يحرتب كما والبقاء الحياة عىل وتقتتل
خالل يف املوجة تترسب كما بعض خالل يف بعضها الطبائع فيه تترسب وبحر بينهم،

وتغيب. املوجة
الرجل يقدرون إنما وهم ذلك، من شيئًا يفقهون ال وعامتهم الناس جمهور ولكن
الرش مظاهر بني يوفقوا أن يستطيعون ال كانوا إذ كالمه؛ أو فعاله يف منه لهم يبدو بما
يني وال الخمر يعاقر ال ممن مبادئ أصح يكون قد مثًال السكري أن يعلمون وال والخري،
ويتسور املقابح، إىل يتنزى عمن أدفع أن أريد ولست والعالنية، الرس يف التسبيح عن
نفسه، إىل الشاعر شعر من ينظر أن ينبغي القارئ إن أقول: أن أريد وإنما املعايب، إىل
اإلدراك صحة من نصيبه لفظه وراء من ويستشف كالمه معاريض من يتلمس وأن
الخمر ذكر من يقرؤه ما ال للشاعر مقياًسا ذلك من له يستبني ما يجعل وأن األخالقي،

ذلك. وغري والتشبيب
شعراء معاني انتحال من عنا قيل فيما كلمة منا ينتظرون ريب ال القراء فإن وبعد،
اكتفاءً التهم هذه عن نغيض أن نحب كنا ولقد وادعائها. قصائدهم عىل واإلغارة الغرب،
الضجة ولكن به، رمينا ما عىل رد خري وحده فإنه ديواننا؛ من الثاني الجزء بإظهار
العتيق، املذهب قتىل يخفها لم التي الحقرية والشماتة املوضوع هذا حول قامت التي
ما صح إذا غريي يالم أال اإلنصاف كان ولقد يشء، يف الحزامة من السكوت تجعالن ال
أرِم لم كنت وإن عيلَّ، قياًسا سواي واتهموا غريي، إىل تجاوزوني الناس ولكن إيلَّ، نسب
والعدل. الفهم من الناس مبلغ يريك ظاهر عنت وهذا بالرسقة! شعري نقدوا ممن أحًدا
األول، الجزء يف مطبوع — األقل وهو — بعضها فقصائد رسقته إني قيل ما أما
يجزموا أن ألنفسهم الناس استحل كيف أدري ولست بعد، نُرش قد يكن لم والبعض
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املعبود»، «الراعي وهي القصائد؟ هذه منتحل محالة ال الثاني الجزء طبعت إذا أنى
قصيدة من أبيات وخمسة الشوك»، و«إكليل األعمى»، و«الغزال الرسول»، و«الوردة

أصحابها. إىل منسوبة الجزء هذا يف منشورة وكلها املحترض»، «الشاعر
سياق يف «فتًى فقصيدة ديواننا، من األول الجزء يف ورد مما برسقته اتُّهمنا ما أما
أبياتًا قصيدتنا يف فوجدنا «هود» الشاعر قصيدة راجعنا ولقد أبيات، ثمانية وهي املوت»
واإلغارة أخذها د تعمُّ من هللا إىل ونربأ راضني، كلها القصيدة عن ننزل ونحن له، ليست

أختها. حظ إىل نكلها أبيات خمسة وهي الشعر» «قرب وقصيدة عليها،
دواوين وراجعنا األذى، هذا عنه لنميط قصيدة قصيدة األول الجزء راجعنا ولقد
ونحن شعرهم من بخاطرنا علق قد يكون أن عىس فيما منا زهادة عندنا التي الشعراء
حسناء»، «رقية يف أبيات إال بالرسقة اتهامنا أجله من يجوز يشء عىل نعثر فلم نعلم، ال
الجزء هذا وأول «برينز»، ل وهو وذكر»، «أماني قصيدة من األخري والجزء «شيل»، ل وهي

وردة». حبي ليت «يا
ُحذف، أنفسنا تلقاء من إليه القراء نبهنا وما األول، الجزء يف علينا أخذ ما أن ولو
علينا أخذ ما وليس بيت، ألف نحو األول ديواننا يف فإن شعرنا؛ قيمة من ذلك أنقص ملا

خريها.
ما وهو النسيان، ورسعة االطالع سعة عىل دليل فهو يشء، عىل دليًال هذا كان ولنئ

جميًعا. إخواننا عنا يعرفه
والسالم. شعرنا مآخذ إىل نبهنا أن شكري لصديقنا نشكر أن إال يسعنا وال هذا
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ما كثري بترصف نظمتها وقد فيها، قصيدة لويل» رسل «جيمس ول قديمة، قصة هي
وزيادة. حذف بني

اإلن��س��ان ب��ن��ي م��ن ال��ح��س��ن رائ��ع ال��زم��ان ش��ب��اب ف��ي األرض غ��ش��ى
ال��وان��ي ك��ال��ن��س��ي��م ��اه وك��فَّ ـ��ر ال��ق��ط��ـ روَّض��ه ك��ال��رب��ي��ع وج��ه��ه
ي��دان وال��دءوب ال��س��ع��ي وال ع وال��زر وال��ح��رث ب��ال��ط��ع��ان ل��ه م��ا
ال��غ��زالن س��وان��ُح م��ص��غ��ي��اٍت ف��ت��ع��ط��و ب��ال��غ��ن��اء ال��ع��م��ر ي��ق��ط��ع
ال��ع��ق��ب��ان وث��ب��ة م��ن آم��ن��اٍت ق��م��ار ب��ي��ن ال��ع��ق��ب��اُن وت��ح��ط
ال��ودي��ان ف��ي ال��ذؤب��ان وت��ص��غ��ى ت ل��ل��ص��و ي��ن��ص��ت األف��ع��وان وت��رى
ه��ت��ان دم��ع��ه��ا م��ن ب��وب��ٍل ُه ��ا ت��ت��ل��قَّ ح��س��ن��ه م��ن ع��ي��ن ك��ل
ال��ن��ي��ران ك��أل��س��ن تَ��ن��زَّى ـ��س ال��ن��ف��ـ ل��ه��ا ت��ب��ي��ت روع��ة ول��ه

∗∗∗
األل��ح��ان روع��ُة م��ن��ه أخ��ذت م��ل��ي��ٌك اص��ط��ف��اه أن��ه زع��م��وا
ال��دان��ي وال��ع��ش��ي��ر وم��غ��نِّ��ي��ه دارت ال��ك��أس إذا ن��دم��ان��ه ف��ه��و
ال��رع��ي��ان س��ي��د وراع��ي��ه ـ��رٍّا ط��ـ خ��زائ��ن��ه ع��ل��ى وأم��ي��ن
اإلخ��وان ح��زازة وأورت ـ��ه أع��ادي��ـ ق��ل��وب أرم��ض��ت ن��ع��م��ة
األض��غ��ان ب��أل��س��ن ع��ل��ي��ِه ن وي��ن��ح��و م��ن��ه ي��س��خ��رون ف��م��ض��وا
ب��اإلرن��ان ال��زم��ان ��ي يُ��زجِّ ـ��لٍّ ك��ـ ب��اه��ٍل م��ن اإلل��ه رع��اه ال
ال��ن��ش��وان ت��م��اي��د ـ��س��ام��ع��وُه ال��ـ ف��ي��م��ي��د ض��اج��ًع��ا ال��ص��وت ي��رس��ل



املازني ديوان

ال��م��ب��ط��ان ال��ن��وام��ة ب��ع��ي��ش ز ف��ا وق��د ال��غ��ن��اء ي��ح��س��ن ال ك��ي��ف
ال��ظ��م��آن غ��ب ل��الَّ ت��راءى ُل اآل ول��ك��ن��ه م��ع��ج��ب م��س��م��ع
ال��ف��ت��ان ح��س��ن��ه ب��روع��ات ـ��ب ال��ق��ل��ـ س��ح��ر وإن ك��ل��ه ع��ب��ث

∗∗∗
ال��ج��نَّ��ان م��ن أم اإلن��س أم��ن ي��دري ل��ي��س ح��ائ��ر ف��ي��ه ك��ل��ه��م
األغ��ان��ي ل��ف��ات��ن��ات س��ج��وًدا ن ف��ي��خ��رو ص��وت��ه ال��ن��اس ي��س��م��ع
اآلذان م��ن خ��دع��ة إن��ه��ا ف��ق��ال��وا ع��ادوا رأوه م��ا ف��إذا
األل��وان م��ون��ق األخ��ذ ب��ارَع ج��م��اًال ل��ف��ظ ك��لُّ م��ن��ه ي��ك��ت��س��ي
ع��ن��ان ب��غ��ي��ر خ��ل��ف��ه وج��روا م��ن��ه��م ال��رغ��م ع��ل��ى ق��ص��ده ق��ص��دوا
اإلي��م��ان راس��خ ف��ع��ل ول��ه��م ك��ن��ود ذي ك��اف��ٍر ق��ول ف��ل��ه��م
اإلن��س��ان ب��ن��ي م��ن ل��ي��س ك��أن ـ��ه ال��وج��ـ م��ع��رض غ��ف��ل��ة ف��ي ع��ن��ه��م وه��و
اإلن��س��ان ِج��نِّ��ي��ِة ب��ع��ي��ن س وال��ن��ا وال��س��م��اوات األرض ي��ل��ح��ظ
واإلح��س��ان ال��ج��م��ال ب��م��ع��ان��ي إل��ي��ِه ي��وح��ي ال��وج��ود وك��أن
ال��دوان��ي ال��م��ن��اي��ا م��ن َم��ُروٍع ـ��ر غ��ي��ـ ف��م��ض��ى ح��ي��ن��ُه واف��اه ث��م
ال��ري��ع��ان م��خ��ل��د وش��ب��اب ج��دي��د ح��س��ن ذات األرض ت��رك
ال��م��ش��رق��ان ي��زوره��ا ح��راًم��ا ـ��ِه ن��ع��ل��ي��ـ م��واط��ئ ب��ع��ده وغ��دت
األزم��ان غ��اب��ر ف��ي ع��ب��دوه ح��ت��ى ال��خ��الئ��ق ش��أن��ه أك��ب��رت
ب��ال��ن��ك��ران ش��يَّ��ع��وه ق��ض��ى أن ف��ل��م��ا ح��يٍّ��ا أن��ص��ف��وه ل��ي��ت��ه��م
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الرسول الوردة

بترصف «ولر» عن مرتجمة

م��زدح��م ال��خ��دود ف��ي ودم��ع��ه��ا غ��الئ��ل��ه��ا ط��ل��ه��ا ع��ن ت��ض��ح��ك
ت��ح��ت��ك��م ك��ال��خ��م��ر ح��م��يٍّ��ا ـ��ح��س��ن ول��ل��ـ ال��ج��م��ال ن��ش��وة ت��ه��زه��ا
ح��ل��م م��ن��ام��ه��ا ف��ي س��رَّه��ا ق��د أب��ًدا الف��ت��راره��ا ت��ح��س��ب��ه��ا
ال��ك��ل��م ت��س��اع��ف ل��و ل��ه ق��ول��ي ل��ه��ا وق��ل��ت ش��ب��ه��ه��ا أه��دي��ت��ه��ا
أل��ت��ئ��م ب��ال��ن��ج��وم ك��أن��ن��ي وزه��رت��ه رون��ق��ي ت��رى أم��ا
م��ن��س��ج��م ع��ل��يَّ ح��س��ن��ي وث��وب ب��ن��ا ش��ب��ه��وك إن ت��ج��ف��و ف��ك��ي��ف
ح��رم وج��ه��ه ح��س��ن ك��أن��م��ا ب��ِه ي��ج��ول أن ال��ل��ح��ظ م��ان��ع ي��ا
ال��وه��م ي��غ��ره ال وم��ن ـ��ف��ه��م وال��ـ ال��ح��زام��ة ذو ال��م��رء ي��ع��ج��ب��ن��ي
ال��ن��ع��م ت��س��ت��خ��ف��ه رأي��ه ف��ي م��ت��ه��ًم��ا ال��ج��م��ال أح��ب وال
ال��ق��دم ِل��َي ت��ه��ت��دي ال ح��ي��ث ف��ي ن��اب��ت��ة ال��ق��ف��ار ب��ب��ع��ض ه��ب��ن��ي
ال��ع��دم ده��اِن��َي إن ب��ك��ى وال أح��د رون��ق��ي ح��سَّ ل��م��ا إذًا
ال��ظ��ل��م ت��ج��ن��ه ح��س��نً��ا أرخ��ص م��ا ُروي��دك ح��س��ن��ه ظ��ال��ًم��ا ي��ا
م��ض��ط��رم ع��ل��ي��ك ق��ل��ٌب ودك ف��ي وي��ط��م��ع تُ��ش��ت��ه��ى ب��أن ف��اس��م��ح

∗∗∗
ي��ل��ت��ط��م ب��ال��ت��رب ح��س��ن ف��ك��ل م��ص��رع��ه ت��ري��ه ك��ي ب��ل��ى إذ ث��م





احلياة هنر

املتعب». «النهر اسمها «موريس» ل قصيدة عن بالحرف مرتجمة

ع��ب��ر ب��ال ب��ح��ر إل��ى أب��ًدا ي��ج��ري ُغ��ل��وائ��ه ع��ل��ى م��اض
ال��ش��ع��ر ك��ت��زاح��م م��ت��زاح��م ي��ح��ب��س��ه ش��يء ال م��ت��رق��رق
ال��ش��ر ن��زوة ع��ن م��ت��وث��ب وآون��ة س��ل��س م��ت��ض��اح��ك
ال��ع��م��ر رون��ق ف��ي ال��م��ن��ى ه��م��س ي��ذك��رن��ا ل��ح��ن ل��ه َزِج��ل
ب��ال��ج��م��ر ت��ث��ور ال��ج��ح��ي��م رع��د ل��ه ك��أن ط��وًرا وم��زم��ج��ر
ك��س��ر وم��ن غ��رق��ى م��ن وأج��ن س��ف��نً��ا ع��ب��اب��ه أق��ل ق��د ك��م
ال��ق��ع��ر ه��ائ��ل ب��ح��ر ق��ع��ر ف��ي م��ت��ئ��د غ��ي��ر ب��ك��لٍّ ورم��ى
ال��ب��ح��ر إل��ى ب��راك��ب��ه ي��ه��وي م��ن��ج��رًدا ال��ن��ه��ر ه��ذا س��ي��ظ��ل
وال��ب��در ال��ش��م��س ع��ي��ن وت��ن��ام دورت��ه ال��ده��ر ي��م��ل ح��ت��ى
ال��ق��ف��ر! ال��ردى ب��ح��ر وم��ن م��ن��ه راك��ب��ه ووي��ل ع��ل��ي��ه ويْ��ل��ي





لشاكسبري

ال��ص��ادي أوار م��ن ي��ط��ف��ئ��ن ك��ن ال��ل��وات��ي ال��ش��ف��اه ع��ن��َي أب��ع��دوا
ال��ع��ب��اد ص��ب��ح ي��ض��ل ف��ج��ر ه��ن ال��ل��وات��ي ال��ج��ف��ون دون��َي أغ��م��ض��وا
ال��ن��وادي ال��خ��دود م��ن ل��ث��م��ات��ي م��ردا اس��ت��ط��ع��ت��م إن واس��ت��ردوا
األج��ي��اد ف��ي ط��ب��ع��ن م��ا ع��ب��ثً��ا وأراه��ا خ��ات��ًم��ا ل��ل��ح��ب ك��ن





واملرأة حواء

«ملتون» ل املفقود الفردوس من

ال��م��ق��ادر م��ن��ام��ي م��ن ب��ع��ث��ت��ن��ي وق��د ط��ي��ب��ه أن��َس ال ال��ي��وم ذاك أن��َس وم��ا
ي��ب��س��م ال��زه��ر أك��ن��اف��ه ف��ي ال��ظ��ل م��ن وارف ت��ح��ت وس��ن��ان��ة ف��أل��ف��ي��ت��ن��ي
وأش��اه��د أج��ت��ل��ي م��م��ا وأع��ج��ب أن��ا وم��ن ك��ن��ت أي��ن ن��ف��س��ي أس��ائ��ل
س��رائ��ره ال��م��ي��اه ب��رق��راق وف��اض��ت ض��م��ائ��ره ج��اش��ت ال��ري��ح ب��رود وغ��اٍر
ل��ن��اظ��ر ال��ح��ب��اب ت��ل��م��اع وف��ت��ان س��ام��ع أُذْن ف��ي ال��ص��وت رن��ي��ن ن��ديٍّ
م��ص��ادره ج��ف��ت ق��ل��ت ح��ت��ى وأق��ص��ر ب��م��ن��ت��ه ل��ي��س ق��ل��ت ح��ت��ى ت��ح��دَّر
وج��الًال ب��ارًع��ا ج��م��اًال وش��ن أت��يُّ��ه اس��ت��ق��ر ث��م ج��رى م��ا ج��رى
ب��ث��راه ُرك��ب��ت س��م��اءً ك��أن م��اءه وأص��ق��ل أص��ف��ى م��ا ف��ل��ل��ه
ال��م��ح��اس��ر ن��ق��ي ق��دٍّ ع��ن ف��أف��ص��ح أدي��م��ه ص��ق��ال ف��ي ب��ل��ح��ظ��ي رم��ي��ت
وي��ص��ع��د ط��رف��ه م��ث��ل��ى ي��ص��وب وي��ن��ث��ن��ي دن��وت م��ا وي��دن��و ي��ص��د
وأع��ال��ن ل��ه أب��دي م��ا ن��ظ��ائ��ر أج��ت��ل��ي ب��ع��ي��ن��ي��ه أن��ي ع��ج��ب وم��ن
ع��ي��ان��ي ق��ي��د ال��ق��د ه��ذا ظ��ل ل��ق��د ص��وت��ه غ��ي��ر أج��د ل��م رح��ي��م ف��ل��وال
ج��م��ال��ك م��ن ص��ورة إال ذاك ف��م��ا وال��ص��ب��ا ال��ح��س��ن رب��ة روي��ًدا ي��ق��ول
ع��ن��اق��ه دون ال��م��اء ي��ح��ول ال وم��ن ط��الب��ه ي��ع��نِّ��ي ال م��ن إل��ى ت��ع��ال��ي
ج��ن��ب��ه ض��م م��ا ب��ع��ض إال ك��ن��ت وه��ل أص��ل��ه��ا ه��و ص��ورة م��ن��ه أن��ت وم��ن





اخليام رباعياتعمر من

«فتزجرالد» عن مرتجمة

١

أع��ي��ن��ن��ا ت��ج��ت��ل��ي��ه ف��ال ـ��ورد ب��ال��ـ ي��ذه��ب ل��ل��رب��ي��ع أس��ف��ا ي��ا
ي��ف��اوح��ن��ا ن��ش��ره��ا ي��زل ول��م ص��ح��ائ��ف��ه ت��ن��ط��وي ول��ل��ص��ب��ا
ل��ن��ا ال��غ��ص��ون ع��ل��ى ي��غ��ن��ي ك��ان غ��رْد ب��ل��ب��ٌل أي��ن ال وأي��ن
ت��س��اؤل��ن��ا ي��ن��ق��ض��ي ت��رى وه��ل خ��ب��ر ب��ع��ض��ك��م ع��ن��د ف��ه��ل غ��اب

٢

م��ف��ت��اَح��ْه أج��د ل��م ب��اب رب ي��ا
أب��اح��ه أن رم��ت س��ت��ر ورب
ط��م��اح��ه وث��ن��ى ل��ح��ظ��ي ف��ذاد
ج��راح��ه أل��س��ن ف��ي��ن��ا خ��ض��ن ق��د
م��راح��ه ب��ن��ا راح غ��د إذا
رم��اح��ه ط��اع��ن ك��ل ك��س��ر



املازني ديوان

٣

ال��ف��ط��ن ب��ه��ا ي��ش��ق��ى أم��ور م��ن ودع��ن��ي ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ال��ك��أس أت��رع
ال��زم��ن ي��ن��ط��وي ك��ي��ف ع��ل��م��ن��ا ش��ي��ئً��ا ال��ع��ي��ن ق��رة ي��ا ي��غ��ن��ي ل��ي��س
ال��ك��ف��ن ل��ف��ه واألم��ُس ـ��غ��َد ال��ـ ال��ح��ب��ال��ى ال��ل��ي��ال��ي ه��ذه ت��ل��د ل��م
ح��س��ن ووج��ه��ه غ��ري��ًرا م دا م��ا ال��ي��وُم وح��س��ب��ن��ا ف��اس��ق��ن��ي��ه��ا
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يلشكاة يوم كل

ال��ع��ب��رات ب��ك��الم ش��ك��اة ل��ي ي��وم ك��ل
ال��ح��س��رات غ��ي��ر وَّد ز وم��ا ال��ق��ل��ب أط��م��ع
ال��غ��ف��الت م��ت��ن��اه��ي غ��ري��ٌر ال��ح��س��ن ذوي م��ن
ال��ج��ن��اة م��م��رور ـ��ش��وق ال��ـ وأج��ن��ى ال��وج��د غ��رس
م��ؤات غ��ي��ر دان��يً��ا ص��د غ��ي��ر ف��ي م��ع��رًض��ا
ال��ل��ف��ت��ات ج��م وه��و ق��ري��ب وه��و ن��اف��ًرا
ب��األه��ب��ات ل��ي ك��ي��ف ول��ك��ن أت��م��ن��اه
ال��وث��ب��ات ك��ث��ي��ر ـ��ي ظ��ب��ـ ع��ن ال��ص��ائ��د ض��ع��ف
ال��ث��م��رات دان��ي ـ��ح��س��ن َّال��ـ ان ل��َو ل��ق��ط��ف��ن��اه
ال��ص��ب��وات ك��ث��ي��ر ـ��ن ال��ح��س��ـ إل��ى ق��ل��ٍب م��ن آِه
ث��ق��ات غ��ي��ر أع��ي��ٌن أق��ص��دت��ه��م ص��ح��ابً��ا ي��ا
ال��ج��م��رات ك��اب��ي غ��ي��ر غ��راًم��ا ي��ت��ش��اك��ون
األذاة م��وف��ور الم اآل ي��ق��ظ زم��ان ف��ي
وش��ك��ات��ي ف��دع��ون��ي خ��ل��ي��ق ب��ال��ش��ك��وى أن��ا
م��ه��اة أو غ��زال م��ن ب��ق��رب أن��ت��م واه��نَ��ئُ��وا





وإالَّ

ح��ب��ي��ب إل��يَّ ال��دن��ي��ا ف��ي ف��ذك��راك ذاك��ري أن��ت ه��ل ف��ي��ك ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ون��دوب ل��ل��ه��وى ك��ل��وم ف��ت��ع��ف��و م��رة ت��زورن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت وي��ا
ط��روب تُ��ح��س؛ ال ض��ح��وك وأن��ت ول��ه��ف��ت��ي إل��ي��ك ت��ح��ن��ان��ي ط��ال ل��ق��د
رغ��ي��ب ه��واك م��ن ج��رح��ي ول��ك��ن ال��ج��وى م��ن ي��خ��ل��و ل��ي��س ح��ب ك��ل ب��ل��ى
ت��ص��ي��ب ك��ي��ف أدِر ل��م ول��ك��ن��ن��ي أس��ه��ًم��ا ل��ل��ح��ب أن أدري ك��ن��ت ل��ق��د
رح��ي��ب ال��ف��ض��اء إن ال��ه��وى؛ ش��راك ت��ج��ن��ب��ي ال��ق��ل��وب ط��ي��ر ي��ا ن��ش��دت��ِك
خ��ض��ي��ب ب��ال��ش��ق��اء ع��ي��ش ب��ك يَ��ط��ْل ش��راك��ه ب��ك��ن ت��ح��دْق إن ف��إن��ِك
وأءُوب ف��ك��رة وم��ال��ي أروح م��م��ت��ًع��ا م��ث��ل��ك��ن ح��رٍّا ك��ن��ُت ل��ق��د
غ��ض��وب وه��و ال��ي��مِّ ج��ن��ون ج��ن��ن��ت ادَّك��رت��ه��ا م��ا إذا أي��ام ف��ل��ل��ه
خ��ل��وب ب��رق��ه��ن ظ��ن��ون وت��ل��ك م��س��ع��دي أن��ك األح��الم ت��ح��دث��ن��ي
رط��ي��ب ال��غ��ص��ون ب��ي��ن ف��م��ا ـ��رج��اء ال��ـ ح وص��وَّ ح��ي��ات��ي ج��ف��ت وق��د وك��ي��ف
ل��ه��ي��ب وه��و ال��ش��م��ع م��ث��ل ذب��ُت وق��د ال��ح��ي��ا أخ��ط��أه ال��زه��ر ذب��ول ذب��ل��ت
م��غ��ي��ب ال��س��م��اءَ أدج��ى ف��ق��د ل��ي ف��لُ��ْح ظ��ل��م��ًة ال��ق��ل��ب ف��ي إن ع��ي��ش��ي ن��ور ف��ي��ا
ط��ب��ي��ب وه��و ال��ط��رف ارت��داد وف��ي��م وال��ق��ل��ى ص��دك ف��ي��م ع��ي��ش��ي ن��ور وي��ا
أدي��ب إل��ي��ك ي��ص��ب��و أن وت��ك��ره ودادت��ي ت��خ��اف ه��ل ح��ب��ي ط��ي��ر وي��ا
خ��ص��ي��ب وه��و ال��ع��ي��ش إل��يَّ ي��رد ت��ق��ول��ه ل��ح��نً��ا إن ح��ب��ي ط��ي��ر وي��ا
ق��ري��ب ال��ج��ن��ون خ��ط��ب م��ن ف��إن��َي ف��أن��ج��ن��ي ي��ه��دا ل��ي��س ع��روق��ي ف��ي دم��ي
ت��ط��ي��ب ل��ي��س ال��ي��أس ح��ي��اة ف��إن واس��ق��ن��ي ال��ك��أس ف��ي ال��س��م ف��ص��ب وإال





البحر بنات أحلان

ال��رح��ي��ِب وص��دره ع��ب��اب��ي إل��ى ان��ظ��ر
ال��خ��ل��وب وش��دوه ال��ع��ج��اب ورق��ص��ه
ال��رط��ي��ب وح��س��ن��ه��ا ال��ط��راب وح��وره
ال��خ��ط��وب غ��رض ي��ا ل��ل��ت��ص��اب��ي ت��دع��وك

ال��رح��ي��ب ج��وف��ه ف��ي
س��ع��ي��ِد م��وفَّ��ق ل��ب��ي��ِب ف��تً��ى م��ن ه��ل
وب��ال��وج��ود ذرًع��ا ب��ال��خ��ط��وب ض��اق ق��د
ال��م��ن��ض��ود ب��ال��ل��ؤل��ؤ ش��ع��وب��ي ف��ي ي��ف��وز

س��ع��ي��د؟ ف��تً��ى م��ن ه��ل
ال��ح��وِر ال��ح��س��ان م��ع ال��ظ��الم ف��ي ي��م��رح
ال��ش��ع��ور م��ه��دول��ة ال��ل��ث��ام م��ح��س��ورة
ال��ح��ري��ر ص��ورة أو أح��الم��ي ك��أن��ه��ا
ال��ن��ض��ي��ر ب��ال��ن��غ��م األف��ه��ام إل��ى ت��ش��دو
ب��ال��غ��دي��ر ك��ال��روض ب��ال��غ��رام ت��ف��رح

ب��ال��ص��خ��ور وال��ب��ح��ر





والظالم البحر

ن��ائ��ِم ك��ل ع��ن ي��ن��اج��ي��ك��ن ف��ؤاٌد ل��ه ي��زل ل��م ال��ذي ه��ذا ال��دج��ى ب��ن��ات
م��ت��الط��م زاخ��ر ف��ي وأغ��رق��ه��ا ب��ك��ل��ك��ٍل ال��ظ��الُم ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أن��اخ
األراق��م ك��ح��ي��رى أش��ب��اًح��ا وأط��ل��ق ب��ك��ره��ه��ا ال��ن��ج��وم أج��ف��ان وأغ��م��ض
ال��ه��م��اه��م ره��ي��ب ي��مٌّ ي��ج��اوب��ه ُم��زئ��ٌد ال��وق��ع م��س��ت��ه��ول ل��غ��ط ل��ه��ا
ال��ك��وال��م أنَّ اإلع��ي��اء م��ن ي��ئ��ن م��َرن��ًق��ا ال��خ��ي��ال س��وَّار ي��غ��ادر
آدم ن��س��ل ع��ل��ى ال��س��م��اوات ح��داد ك��أن��ه ب��ه��ي��م ل��ي��ل م��ن ل��ك ف��ي��ا
ال��ه��واج��م ل��ل��م��ن��اي��ا دق��ت ن��واق��ي��س زف��ي��ف��ه��ا ك��أن ري��ح م��ن ل��ك وي��ا
ال��م��آت��م وج��وه ف��ي ال��ي��ت��ام��ى ص��راخ ض��ج��ي��ج��ه ك��أن ب��ح��ر م��ن ل��ك وي��ا
راح��م؟ غ��ي��ر س��خ��ط��ه ع��ل��ي��ه��ا ف��ص��ب رب��ه��ا ل��ع��ن��ة األرض��ي��ن ع��ل��ى ��ت أح��قَّ
ب��ال��رم��ائ��م ح��اف��ل ق��ب��ر ب��ق��ب��ة ك��أن��ن��ي م��رٍّا ل��ل��ي��ل ف��م��ا وإال
ال��م��ت��ف��اق��م ه��ول��ه م��ج��ال��ي ت��ض��يء ح��ن��ادًس��ا إال ال��ع��ي��ن تُ��ح��سُّ ف��ل��ي��س��ت
ال��غ��واش��م ه��بَّ��ات��ه��ن ف��ي ال��م��وج ع��ل��ى ري��اح��ه ت��ق��ص م��ا إال األُذْن وال
ظ��ال��م ث��ورة ث��ار ج��ل��دت��ه إذا أن��ه غ��ي��ر س��اخ��ًرا م��ن��ه��ا ف��ي��ض��ح��ك
م��الزم��ي ظ��الم م��ن ف��راري ف��ك��ي��ف ظ��ل��م��ة ال��ق��ل��ب وف��ي وق��دام��ي ورائ��ي
��ب��ارم ال��ضُّ ال��ق��وي ب��أس م��ن ي��ح��ل��ل أخ��م��ص��ي ت��ح��ت م��ن ال��غ��ور س��ح��ي��ق وم��ه��ًوى
ال��ق��دائ��م ال��ص��خ��ور ب��آن��اف ت��ل��وذ ي��ع��ي��ده��ا ح��ت��ى ال��ري��ح ُع��رام ي��رد
ال��س��واج��م ك��ال��غ��م��ام ع��ن��ه ف��ت��رف��ض وث��ب��ات��ه��ا ف��ي األم��واج وت��ص��دم��ه
ال��ه��زائ��م ع��ن��د األش��ج��ار وخ��ش��خ��ش��ة أق��ل��ب��ت ه��ي إن اآلس��اد زأرة ل��ه��ا



املازني ديوان

ال��م��خ��ارم ب��ي��ن ال��ذئ��ب ع��واء وي��ع��وي ع��ب��اب��ه ي��غ��ل��ي األم��واه م��ن ج��ح��ي��م
ال��ظ��وال��م ال��ل��ي��ال��ي أح��داث أش��اب��ت��ه ك��أن��م��ا ح��ت��ى ك��ال��م��ج��ه��ود وي��زب��د
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املناجاة يف

وم��ك��ن��وِن ب��اٍد م��ن ال��ش��وق ي��ه��ت��اج��ه م��ف��ت��ون األح��ش��اء ك��ل��ف ف��ي ال��ل��ه
ح��ي��ن إل��ى ي��ه��دا وآون��ة ي��ط��غ��ى آون��ة ك��اآلذيِّ وي��ض��ع��ف ي��ق��وى
ال��م��ج��ان��ي��ن ال��ه��وج ع��ج��رف��ة ب��ال��غ��ي��م ف��ت��ك��ت ك��م��ا أح��ش��اه ال��ش��وق ي��م��زق
م��دف��ون ال��ق��ل��ب ف��ي أًس��ى س��خ��ر ف��ذاك ع��اب��س��ه اف��ت��ر م��ا ف��إذا م��ق��طِّ��ب
م��أم��ون غ��ي��ر خ��وف ن��ه��زة ف��ب��ات س��ك��ي��ن��ت��ه ال��م��ض��ن��ي ال��ق��ل��ق ط��ارد ق��د
م��س��ن��ون ال��غ��رب ط��ري��ر ق��ن��وط س��وى ب��دًال ب��ه ي��ب��ت��ع ول��م ال��رج��اء ب��اع
م��دج��ون ج��د م��ط��ل��خ��مٌّ ل��ك��ن��ه وق��دت��ه ال��ص��ي��ف زم��ان م��ن ص��دره ف��ي
ال��ش��ي��اط��ي��ن ك��أل��ح��ان ي��أس وه��م��س ب��اردة ال��م��وت ك��ظ��الم ح��ن��ادٌس
ال��ب��راك��ي��ن ش��ظ��يَّ��ات م��ث��ل ك��ظ��ت��ه وح��اض��ره م��ره��وب أس��ح��م م��اض��ي��ه
س��ك��ي��ن ن��ص��ل ع��ض��و ك��ل ف��ي ك��أن م��س��ارب��ه ال��دام��ي األل��م ي��س��ت��ق��ط��ر
م��ظ��ن��ون غ��ي��ر ه��مٌّ ن��اج��اه ق��ام أو رق��دت��ه األح��الم ��ص��ت ن��غَّ ن��ام إن

∗∗∗
ب��م��ط��ع��ون أص��م��ى إن ال��س��ه��م ي��ح��ف��ل أو م��ع��ذب��ُه ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ي��ح��ن��و ه��ي��ه��ات
وت��ب��ي��ي��ن��ي ش��رح��ي ب��ع��ض��ه ع��ن ض��اق م��ا ف��أودع��ه ل��ف��ظ ل��ي الن ل��و وددت
يُ��ع��نِّ��ي��ن��ي م��ا ي��دري ل��ي��س ال��ذي إل��ى ل��ت��ن��ه��يَ��ه م��ع��ن��اه ال��ري��ح أس��ت��ح��م��ل
وي��ب��دي��ن��ي ق��ل��ب��ي ل��ه ي��ض��يء ب��رق ي��أم��ن��ه ح��ي��ث م��ن ل��ف��اج��أه إذًا

∗∗∗



املازني ديوان

ال��ري��اح��ي��ن ع��رُف ق��ف��ره ف��ي ي��ض��وع وال ال��زم��ان ج��دب ف��ي ال��ظ��ن ي��خ��ص��ب ال
ال��م��س��اك��ي��ن وج��راح��ات ال��ج��وى ن��ار إل��ى ال��ج��م��ال ف��رادي��س ت��ه��ش وال
ت��ن��اف��ي��ن��ي أخ��الًق��ا ال��ت��ل��ه��ف غ��ي��ر ف��ي أح��س��ب ص��رت ح��ت��ى ش��ج��وَي أل��ف��ُت
وتُ��ف��ن��ي��ن��ي أُف��ِن��ي��ه��ا ف��دأب��َي ق��وت، ل��ه��ا ال��ف��ؤاد أن ع��ل��ى ه��م��وم��ي، ق��وت��ي
ي��ب��ك��ي��ن��ي م��ت م��ا إذا ع��س��اه ذا م��ن وأن��دب��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ح��ي��ات��َي أب��ك��ي
ل��ي��ردي��ن��ي ي��غ��ري��ن��ي ال��ب��ح��ر ل��ك��ن��ه م��طَّ��رًدا ك��ال��ن��ه��ر ال��ه��وى ي��ج��ري ك��ان ل��و
ي��ب��اق��ي��ن��ي م��ا ره��ي��ب ألم��ر ل��ك��ْن ب��ه الغ��ت��ب��ط��ت ه��ل��ٌك ال��ح��ب ف��ي ك��ان أو
ل��ي��ش��ج��ون��ي وي��خ��ل��ي��ن��ي ل��ب��دء ع��وًدا ل��ي��ك��ويَ��ه وي��ش��ف��ي��ه ال��ف��ؤاد ي��ك��وي
م��ف��ت��ون ك��ل آوي ال��ل��ه رح��م��ة ي��ا ب��ه��ا ح��دث��وك ق��د ال��ت��ي ال��ج��ح��ي��م ه��ذي
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املايضاحلي

ال��ج��ذل ض��اح��ك وك��الن��ا ظ��ل��ه ف��ي ب��ه��ا ن��ع��م��ت أي��اًم��ا أن��َس ال أن��َس م��ا
ش��غ��ل ف��ي ال��س��م��ار ع��ن رآن��ي وق��د وم��ع��ت��ب��ة دل ف��ي ل��َي وق��ول��ه
وال��غ��ل��ل األش��ج��ان ص��ن��ع��ة م��ن ك��س��اك وم��ا ال��غ��رام وس��واس ال��ل��ه ق��ات��ل ي��ا
ال��ع��م��ل ن��اف��ذ س��ح��ر ش��ع��رك ف��إن ب��ه��ا ُع��رف��ت ال��الت��ي ح��ب��ائ��ل��ك أن��ص��ب
األم��ل غ��رة ع��ن ل��ي��ل��ت��ن��ا وج��وه ض��ح��ك��ت وق��د ب��إط��راق ت��ري��د م��اذا
م��ح��ت��ف��ل غ��ي��ر اس��ق��ن��ي��ه��ا وه��ات ف��اش��رب م��ت��رع��ة ال��ك��أس وه��ذي ال��ش��راب ه��ذا
ال��زل��ل! ع��ن ت��أدي��بً��ا ألوس��ع��ن��ك وأب��ي أم��ا ه��ذا؟ ع��ن ن��ه��ي��ت��ك أم��ا
األول أي��ام��ن��ا ف��ي ال��ش��ه��د س��ق��ان��َي ب��ه ك��ل��ف��ت ج��اٍف م��ن ف��داؤك ن��ف��س��ي

∗∗∗
ش��ع��ل وال ب��در وال ن��ج��وم ب��ال ط��اخ��ي��ة ال��ي��أس ك��ظ��الم ول��ي��ل��ة
م��ه��ل ذي غ��ي��ر ح��دًوا ال��ش��وق ي��ح��دون��َي م��ت��ئ��د غ��ي��ر إل��ي��ه ف��ي��ه��ا م��ض��ي��ت
ب��خ��ل ذوي أن��ت��م وم��ا ال��ح��دي��ث إال ق��رى ي��ري��د ال ض��ي��ف إن��َي وق��ل��ت
األول إل��ى م��ن��ح��وًال ق��ل��ب��َي ح��دي��ث وأس��م��ع��ه خ��راف��ات أروي وَظ��ْل��ُت
وج��ل م��ا غ��ي��ر ف��ي ل��ه أق��ول ع��ن��ه��م ل��ه روي��ت ف��ي��م��ا أن��ن��ي وس��رَّن��ي
ِق��ب��ل م��ن ال��ح��ب ب��ه��ذا ل��ي وم��ا ��ا ع��فٍّ ف��زًع��ا ط��اغ��يً��ا ح��بٍّ��ا أح��ب��ك إن��ي
خ��ج��ل وم��ن ف��ه��م م��ن ن��ص��ي��ب��اه ل��ك��ن ف��أخ��دع��ه غ��رٍّا وال ف��دًم��ا ول��ي��س
ال��خ��ط��ل م��ن ب��أص��ن��اف ت��ل��ه��و أن��ت أو م��خ��ت��ب��ل أن��ت إم��ا وي��ح��ك ف��ق��ال
وال��ع��ل��ل األوج��اع م��ن ده��ان��ي م��م��ا ع��ب��ث وب��ي خ��ب��ل ب��ي ت��خ��ط ل��م ف��ق��ل��ت



املازني ديوان

ال��م��ق��ل ع��ن ت��خ��ف��ى م��ا ال��ن��ار وأخ��ب��ث ل��ه دخ��ان ال ض��رام ال��ف��ؤاد وف��ي
م��ن��ه��م��ل غ��ي��ر دم��ع ال��م��ح��اج��ر وف��ي ل��ه��ا ط��ب��ي��ب ال س��م��وم ال��ع��روق وف��ي
ال��ح��ي��ل ض��ي��ق ف��ؤاٍد س��خ��ر ف��ذاك ت��ب��ص��رن��ي ح��ي��ن ض��ح��ك��ي ي��غ��رَّنْ��ك ف��ال
وال��ح��ل��ل األك��ف��ان ف��ي ال��وش��ي ت��رى وق��د ج��ذل وم��ن ي��أس م��ن ي��ض��ح��ك وال��م��رء
ي��س��ِل ول��م ب��ت��س��ك��اب دم��ع��ي وه��م ي��ق��ِل ول��م ب��إف��ص��اٍح ق��ل��ب��ي ه��مَّ ك��م
ال��ب��ل��ل ع��ل��ى ل��ه��ف��ي ف��ي��ا دم��ع��ي وج��ف س��ائ��ل��ة ال��ن��ار ب��ق��ل��ب��ي ال��زم��ان ص��ب
ال��خ��ض��ل ال��م��دم��ع م��س��ي��ل ال��ش��ف��اء إن ب��ه ش��ق��ي��ت دم��ًع��ا ف��أس��ل ت��ط��ق ف��إن
ل��ي يُ��ق��س��م ع��ي��ن��ي��ه م��ن س��حَّ ال��ذي ل��ي��ت ح��زن��ي ف��وا ع��ن��ي وب��ك��ى ي��ط��ق ف��ل��م

∗∗∗
ال��ث��م��ل ك��ال��ش��ارب ح��س��ن��ه م��ن زل��ت م��ا م��ع��ه ص��ال��ًح��ا ي��وًم��ا ألذك��ر إن��ي
ب��ال��ج��ف��ل ال��ل��ي��ل ج��ي��وش أم��ام الذت ل��ت��ح��س��ب��ه��ا ح��ت��ى ج��ان��ح��ة وال��ش��م��س
أج��ل إل��ى ال��دن��ي��ا م��ن ش��يء وك��ل ل��غ��اي��ت��ن��ا ن��ج��ري ك��م��ا ي��ج��ري وال��ن��ي��ل
ال��م��ل��ل ع��ن أل��ه��ى م��ا ال��ق��ول وأح��س��ن م��ت��ع��ب��ة وال��ج��د ب��ه، أل��ه��و ف��ق��ل��ت
ال��زج��ل ال��غ��ارب ذوات ال��ب��ح��ار ربَّ غ��رب��ت ال��ت��ي ال��ش��م��س ق��ب��ل��ك س��ب��ت ل��ق��د
وال��ط��ف��ل؟ ال��ل��ي��ل س��ت��ار ت��ح��ت ت��ب��غ��ي��ه زوج��ت��ه ال��ش��م��س أن ت��ع��ل��م أل��س��ت
ال��دخ��ل ل��وث��ة ورب��ي ع��رت��ك ل��ق��د ل��ت��ض��ح��ك��ن��ا ه��ذا ي��ا ت��ه��ِذ ال ف��ق��ال
ال��خ��ب��ل إل��ى وث��ابً��ا ال��م��ج��ان��ة ك��ه��ل ط��ائ��ش��ه ال��ع��ق��ل ف��ت��يَّ ت��زال أم��ا
ال��ع��ق��ل ق��ح��م��ة ع��ن��ه��ا ي��ردك وال م��ه��ازل��ة ع��ن ح��دي��ث ي��ج��لُّ أم��ا
ال��ج��ه��ل م��ن ل��ي��ل ف��ي أن��ت ل��ك��ن��م��ا ك��ذبً��ا أف��ت��ري إن م��ا وال��ل��ه ف��ق��ل��ت
ال��ق��ب��ل رن��ة م��ث��ل��ي ال��ل��ي��ل ف��ح��م��ة ف��ي س��م��ع��وا ه��ل األس��م��اك ص��ادَة ع��ن��ه��م��ا س��ل
ال��ع��ذل م��ن ش��ؤب��وبً��ا ال��س��خ��ط ف��أم��ط��ر ت��ل��ك��ؤه��ا ص��ي��ًف��ا ه��اج��ه ورب��م��ا
ي��ط��ِل ول��م ي��ق��ص��ر ل��م ال��ل��ي��ل ان��ق��ض��ى ح��ت��ى ي��ن��ه��رن��ي وه��و م��ن��ه أض��ح��ك وَظ��ل��ُت
وال��غ��زل ال��ق��رب م��اء ال��ن��ار زوَّج��وا ق��د ك��ل��ه��م ال��ش��م��س م��ث��ل ال��م��ح��ب��ي��ن ل��ي��ت

∗∗∗
ث��ك��ل ف��ي وال��ق��ل��ب ش��اخ��ص��ة وال��ع��ي��ن ض��اح��ك��ة وال��س��ن ل��ه ق��ل��ت وي��وم
م��ن��ت��ق��ل غ��ي��ر ظ��ل أن��ت ب��ل ف��ق��ال ل��ه إي��اب ال رح��ي��ًال ع��ن��ك أزم��ع��ت
ي��ح��ل ل��م ال��ق��ط��ب ك��ن��ج��م أق��ام ذا م��ن س��ف��ر ع��ل��ى ول��ك��ن��ي ب��ش��رى، ف��ق��ل��ت
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الحي املايض

ال��ن��ج��ل األع��ي��ن وس��م��اء ج��نَّ��ات��ه��ا ف��ات��ن��ٌة ال��ش��ام ق��ل��ت ��ام؟ أل��شَّ ف��ق��ال
وال��م��ل��ل ال��دي��ن ل��ع��ن أح��س��ن ول��س��ت ره��ًق��ا وال ط��يَّ��اًش��ا ل��س��ت ل��ك��نَّ��ن��ي
ال��رج��ل ف��ي ال��خ��ل��ق وب��ئ��س أم��ر ك��ل ف��ي َدِع��ب م��ن أن��ت ل��ع��م��ري ب��ئ��س ف��ق��ال
ب��ال��ب��ط��ل ل��س��ت وإن��ي ح��ي��اة ل��ك��ن رًدى أري��د ال إن��ي وي��ح��َي ف��ق��ل��ت
األج��ل ع��ل��ى ِم��ق��دام ك��ل ي��ح��وط��ه��ا ل��ه��ا أم��ان ال ل��ح��اظ ال��ش��آم وف��ي
ال��ح��ل��ل األن��ج��م ب��ي��ن ن��ج��م��َي وأي��ن ق��اط��ب��ة ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ت��أم��ل ل��ك��ن
وال��ق��ل��ل ال��ُوه��د ب��ي��ن األرض ع��ل��ى م��ث��ل��ي غ��اي��ت��ه ال��ش��ه��ب ب��ي��ن ض��لَّ أظ��ن��ه

∗∗∗
ال��م��ل��ل ش��ي��م��ة ول��ك��ن ض��ل��ل��َت وم��ا ن��ظ��ري ع��ن غ��ب��ت ن��ج��م��ي أن��ت م��ع��رًض��ا ي��ا
ال��ه��ط��ل ال��ع��ارض ب��رد ال��ق��ل��ب ف��ي وأن��ت م��ل��م��ع��ة أن��واُر ال��ع��ي��ن ف��ي وأن��ت
وال��ن��ف��ل ال��نِّ��س��ري��ن ع��ن غ��ن��ي��ت وق��د ب��ه أت��ي��ُه ل��ي خ��ل��ود ت��اج وأن��ت
م��ت��ص��ل غ��ي��ر ع��زم ال��ص��ب��ح ف��ي وأن��ت م��ن��ق��ط��ع غ��ي��ر ح��ل��م ب��ال��ل��ي��ل وأن��ت
وال��ج��م��ل اآلي��ات غ��رر م��ن ت��وح��ي��ه م��ا وأن��ظ��م ل��ي ت��وح��ي ج��ب��ري��ل وأن��ت
ال��رس��ل أف��ص��ح م��ن م��رس��ل ول��ل��ه��وى ك��ذبً��ا ال ال��ح��س��ن ن��ب��يُّ ف��ي��ن��ا وأن��ت
م��رت��ح��ل غ��ي��ر ث��اٍو ال��ق��ل��ب ف��ي ف��أن��ت ب��ع��د وف��ي ه��ج��ر ف��ي ف��كَّ��رت ك��ن��ت إن
ع��ط��ل إل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ح��ل��ي ف��الب��س الب��س��ه أن��ت ح��س��ن ي��خ��دع��نَّ��ك ال
واألج��ل ال��ع��م��ر ق��ص��ي��ر ال��رب��ي��ع إن رون��ق��ه��ا ي��خ��دْع��ِك ال ال��ح��س��ن زه��رة ي��ا
ب��ال��وش��ل ل��ي��س ط��لٌّ ل��ل��ح��س��ن وال��ح��ب ي��ض��رب��ه ال��زه��ر ل��ح��ي��اة ال��ن��دى إن
ال��ج��ه��ل م��ن ق��ب��ر ف��ي ش��ئ��ت إن وادف��ن��ه ك��ل��ل ف��ي ش��ئ��ت ��ا إمَّ ج��م��ال��ك ف��ص��ن
ال��ع��ذل م��ن ت��ك��ث��ر ف��ال ال��غ��رام ص��ْرف ي��ك��ل��ف��ن��ا م��ا رض��ان��ا اخ��ت��ي��اًرا ل��ي��س
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املُحب فلسفة

ال��ت��س��ه��ي��د ف��ري��س��ة ت��دع��ن��ي ال ال��ه��ج��وِد ج��م وأن��ت ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ب��ال��م��ردود ل��ي��س م��ن��ك ن��ظ��ر دوائ��ي وإن ال��ه��وى دائ��ي إن
ال��م��وج��ود ح��ب��ن��ا ظ��ل ف��اغ��ت��ن��م ح��ب��ي��ب��ي ف��ن��اء إل��ى ش��يء ك��ل
ال��ورود ش��م ال��روض ف��ي وع��دٌل د ال��ور ج��م��ة روض��ة ال��ح��س��ن إن��م��ا
ال��م��ع��م��ود أع��ي��ن ف��ي��ه ت��ج��ْل ل��م م��ا إذا ال��ج��م��ال ل��ذة ت��رى م��ا
ال��ودود ال��م��ح��ب ن��ظ��رة ف��ي ـ��ح��ب ال��ـ ون��ع��م��ى ال��ح��ب��ي��ب ف��ي ال��ص��ب ل��ذة
ب��رود ح��س��ٍن ب��وب��ِل ف��أغ��ث��ن��ي ض��ل��وع��ي ال��ح��ي��اة وق��دة أي��ب��س��ت
ال��خ��م��ود ه��ذا غ��ي��ر ف��ي ف��ح��ي��ات��ي ت��ل��ظَّ��ى ن��اًرا ال��ف��ؤاد ف��ي وأث��ر
ال��رك��ود وان��ت��ف��اء ال��ري��ح ث��ورة إال ي��ح��ي��ي��ه ل��ي��س ك��ال��م��وج أن��ا
األم��ل��ود غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��ن ال��ح��س��ـ ب��ض��ة وردة ل��ل��ع��ي��ن أن��ت
ال��خ��دود رق��اق ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا ـ��ق��ل��ب ال��ـ دق ل��ح��اظ��َي ص��اف��ح��ت ك��ل��م��ا
ال��م��ع��ب��ود ح��س��ن��ه��ا ف��وق وي��دي ل��رب��ي أص��ل��ي أن وت��ش��وَّق��ت
ج��دي��د ح��س��ٍن ذات ال��ده��ر ع��ل��ى ـ��ر ال��ث��غ��ـ ��اف��ة َرفَّ ت��ظ��ل أن داع��يً��ا
ب��ع��ي��د غ��ي��ر األرض ف��ي خ��ل��وًدا نَّ أ ل��و ال��م��خ��اوف م��ن أم��ان ف��ي
وع��ي��د ف��ي إي��م��اءه وأح��ل��ى ـ��بُّ ح��ـ ي��ا ال��رخ��ص ب��ن��ان��ك أح��ي��ل��ى م��ا
ك��ال��م��زءود ي��ق��ر م��ا ط��ائ��ًرا ي��ا وق��ل ق��ل��ب��ي ن��ح��و ال��ي��وم أه��ِوه
س��ع��ي��د ج��دَّ ي��م��وت أن ض��ام��ن وإن��ي واس��ك��ن، ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ق��رَّ





الكذب يف الصدق

العقاد محمود أفندي عباس الجليل الشاعر صديقنا إلينا بها كتب قصيدة عىل رًدا (قيلت
السالفة.) القصيدة عىل اطلع أن بعد

ال��ع��ه��د ل��م��اض��ي ف��ع��ْد ص��دي��ق��ي ي��ا رخ��د م��داٍم ف��ي ال��ع��ي��ش ل��ذة
ق��ص��دي ف��ت��ن��ك��ر ش��ي��اط��ي��ن��ه ـ��ض ب��ع��ـ وال ص��دي��ق��ي ي��ا إب��ل��ي��س ل��س��ُت
ورد وت��ق��ب��ي��ل ب��ه��ا ورٍد ش��م وس��ب��ي��ل��ي روض��ة ال��ح��س��ُن ل��ك��ِن
ب��ع��دي ت��غ��يَّ��رت أو ح��ل��َت ف��م��ت��ى ه��ذي س��ب��ي��ل��ك ك��ان��ت وق��دي��ًم��ا
خ��ل��د ج��نَّ��ات ال��غ��رام ووج��دت ق��ف��ًرا ص��ح��راء ال��خ��ل��وَّ وج��دُت ق��د
ل��ل��وج��د س��ورٌة ال��س��ع��د م��ن ـ��س ال��ن��ف��ـ ب��ه ت��ف��وز م��ا ج��نْ��ب ه��يِّ��ٌن

∗∗∗
ع��ه��دي ذاك��ر غ��ي��ر ع��ه��َد ن��اس��يً��ا ق��ل��ب��ي ��ل أُن��قِّ أن��ي ت��ل��م��ن��ي ال
وص��د ج��ف��اء ع��ل��ى ب��ع��اٌد ب ال��ق��ر ف��ي ال��ت��ص��ن��ع م��ن خ��ي��ًرا إن
ل��رد ي��دن��وان ض��دي��ن م��ث��ل وع��دن��ا ف��ات��ص��ل��ن��ا ال��ود ��ن��ا ض��مَّ
ود غ��ي��ر ع��ل��ى زورة س��وى ـ��د ال��ب��ع��ـ وال ال��ج��ف��اء ب��ي��ن��ن��ا ي��دع ل��م
ب��ج��ل��د ج��م��ال ذي ك��ل ع��ل��ى ـ��ب ال��ق��ل��ـ وم��ا ه��واه ع��ن ال��ق��ل��ب ض��ُع��ف
ح��د ع��ن��د ��ًال ت��م��هُّ أو أخ��ي ي��ا وق��وًف��ا ت��ج��ي��ز ال ال��ل��ه س��نَّ��ة
س��ع��د ل��ط��ل��ع��ة ن��اق��ًص��ا ب��ع��ده��ا وت��راُه ل��ي��ل��ة ال��ب��در ي��ك��م��ل

∗∗∗



املازني ديوان

ال��م��س��ت��ج��د ب��ح��ب��َي وأه��ًال ـ��بِّ ال��ح��ـ ف��ي ب��َي ك��ب��ا ل��ل��ذي ل��ًع��ا ال
ب��م��ج��د ال��غ��رام ع��ل��ى ش��يء ل��ي��س ف��ل��وم��وا أو ف��اع��ذروا ت��ص��اب��ي��ت ق��د
ن��ج��د ال��ع��ي��ش ع��ل��ى ُم��س��ع��د ب��ه��ًوى م��ل��ول غ��رام م��ن وت��داوي��ت
ص��رد خ��دي��ه خ��م��ر م��ن ب��ش��ه��يٍّ ب��ل��ح��ظ��ي م��ن��ه ش��رب��ت إن م��س��ك��ري
زن��دي وم��وٍر ق��س��م��ت��ي م��ج��زٌل ف��ه��ذا ح��ظ��ي ال��ق��دي��م أخ��سَّ إْن
وي��س��دي ي��ؤات��ي ب��م��ا ش��ق��ائ��ي ـ��ن��ي يُ��ن��س��ي��ـ س��وف ب��أْن ن��ف��س��ي وح��دي��ث��ي

∗∗∗
ع��م��د غ��ي��ر ع��ل��ى ك��ذب��ة واغ��ت��ف��ر ص��دي��ق��ي ي��ا م��ق��ال��ت��ي ت��ص��دق ال
وح��دي ال��ع��ي��ش أع��ال��ج ري��اًض��ا ن��ت ك��ا وإن ف��الة ف��ي م��ص��ر م��ن أن��ا
ال��م��س��ود خ��ل��ق��ه��ا م��ن ي��ب��ل��ى ـ��الق األخ��ـ أرى ال وح��ش��ة ث��وب الب��ًس��ا
ب��ح��د ال��ه��م��وم أت��ق��ي ال ـ��رة وال��ف��ك��ـ ال��رأي م��ف��رد ال��ص��م��ت دائ��م
ال��رش��د ط��ري��ق ع��ن ض��ل م��ن ـ��راء ال��ص��ح��ـ ف��ي ح��ار ك��م��ا م��دب��ًرا م��ق��ب��ًال
ن��ك��د ال��م��ع��ارف خ��اف��ي ب��أم��ر ـ��ن��ي س��ي��أت��ي��ـ ي��وم ك��ل أن ع��ال��ًم��ا
م��رد م��ن ل��ه إن م��ا ح��ت��ٌم ه��و م��م��ا ف��رارَي أرى وس��ف��اًه��ا
ج��ه��دي ال��زور م��ن ب��ه أت��س��لَّ��ى م��ا ال ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى ح��ال��ي ت��ل��ك
ي��ج��دي ل��ي��س وب��اط��ل وم��ح��ال وزور ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ع��ب��ٌث
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القطيعة

آخ��ر وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ل��م��ا ف��ل��ي��س ال��س��رائ��ُر ال��دي��ار ق��رب ع��ل��ى ت��ن��اءت
ال��ن��وائ��ر ال��ح��ق��ود ب��ي ��ت ح��فَّ ح��ي��ن ع��ل��ى وام��ًق��ا م��ن��ك ل��ي أنَّ ظ��ن��ي ك��ان ل��ق��د
ج��ائ��ر وْه��و ب��ه ت��ق��ض��ي ب��م��ا رض��ي��ت م��ن��ُك��ُم ال��غ��در ن��ف��رُة ل��ي ب��دت ف��ل��م��ا
ص��اغ��ر وْه��و ي��رى أن ق��ل��ب��ي أن��زِّه ف��إن��ن��ي ال��ج��ف��اء ف��ي ت��ع��ذل��ون��ي ف��ال
ل��ه��اج��ر ال��س��ل��ي��م ب��ال��ع��ق��ل وإنِّ��َي ال��ح��ج��ا م��ن ال��ب��ريء ب��ال��ق��ل��ب ه��وي��ت��ك
ن��اض��ر ه��و إذ ب��ع��د ه��وانً��ا وج��فَّ ام��ت��داده ب��ع��د ال��ح��ب ظ��ل ت��ق��لَّ��ص
ال��ذواك��ر ال��ق��ل��وب ت��ب��كِّ��ي��ه��ا ع��ه��وًدا وغ��دره ال��ع��ق��وق أخ��الُق أح��ال��ت��ه
ن��اظ��ر م��ن��ك ض��اءه م��ن ع��ل��ى دي��وٌن وال��ض��ن��ى وال��س��ه��د وال��ي��أس ال��ج��وى ك��أن
ال��دوائ��ر ال��ل��ي��ال��ي ��ي��ه ت��ع��فِّ ف��ك��لٌّ وف��رح��ة ك��رٌب س��ي��ان أن��ه ع��ل��ى
غ��وائ��ر ي��وًم��ا ال��زه��ر ال��ع��ي��ون وأنَّ ب��دائ��م ل��ي��س ال��ح��س��ن أن س��ت��ع��ل��م
ال��غ��وادر ال��ل��ح��اظ ع��ن��ك غ��ًدا وتُ��غ��ض��ى ق��ل��وب��ه��م ال��ش��ي��ق��ون ع��ن��ك وي��ص��رف
ب��اه��ر ال��م��ح��اج��ر ف��ي ض��ي��اءٌ وب��اخ م��اؤه ج��ف ق��د ال��ح��س��ن ب��ه��ذا ك��أن��ي
ن��واف��ر وه��ن ت��ص��ب��و أن وي��ط��ل��ب ك��ع��ه��ده ال��ق��ل��وَب ي��س��ب��ي أن ي��ح��اول
ص��اب��ر ت��ق��اض��اك إن م��ث��ل��ي ف��ل��ي��ت��ك ع��ارًف��ا ال��ده��ر ع��ل��ى ج��ل��ًدا س��ت��ب��ص��رن��ي
ش��اك��ر ذاك ع��ل��ى ول��ك��ن��ي ع��ل��ي��ن��ا ي��ه��ن ل��م ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ُه��نَّ��ا إذ ول��ي��ت��ك
ن��ظ��ائ��ر ل��دي��ن��ا م��ن��ه ب��م��ا وأه��ون وج��وده ج��م ف��ال��ح��س��ن ت��ن��ح��رف ف��إن
ن��اش��ر زم��ان��ك ي��ط��وي ل��م��ا ول��ي��س ه��ًوى م��ن وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ال��ده��ر ط��وى
ع��اذر ال��ج��ن��اي��ة ت��ل��ك م��ن ل��َي ف��ه��ل ب��ك��م ك��ل��ف��ي ع��ل��ى إال ن��دم��ي وم��ا



املازني ديوان

ل��ق��ادر ذاك أم��ث��ال ع��ل��ى وإن��ي أدي��م��ه��ا رثَّ ال��ن��ع��ل ن��ب��ذ ن��ب��ذت��ك
ج��ائ��ر ال��ح��ظ م��رش��ق ع��ن األدى ف��س��ه��م رح��م��ة ب��ال��م��رء ال��ل��ه أراد م��ا إذا
ال��دوائ��ر ع��ل��ي��ك دارت وق��د ت��ك��ي��د ال��ذي م��ن ن��ف��س��ي األق��دار ح��اط��ت ل��ق��د
ق��ادر ال��ش��ر ع��ل��ى ول��ك��نِّ��ي رض��يٌّ إن��ن��ي ج��ه��ل��ك ي��ه��ل��كَّ ال روي��دك
أظ��اف��ر س��ان��دت��ه��ا س��وء ألن��ي��اب ل��ي وإن م��سٍّ ل��ي��َن ل��ص��لٌّ وإن��ي
ن��اح��ر ك��ن��ت ح��ي��ث��م��ا م��ن��ه��ا ي��ب��ادي��ك ش��رٌد ض��رك ش��ئ��ُت ��ا إمَّ وح��س��ب��ك
وال��ج��رائ��ر أوزارك��م ك��ث��رت وإن ت��ك��رًم��ا ع��ن��ك أغ��ض��ي��ُت ول��ك��ن��ن��ي
ك��اس��ر ه��و م��ا األي��ام ت��ج��ب��ر ف��ال رم��ى إذا م��م��ن ب��ال��ص��ف��ح غ��ان��ًم��ا ف��ُرْح
ض��ائ��ر غ��ي��رك ل��ألح��رار ذاك وم��ا ض��الل��ة ال��ن��س��ي��ب ت��أب��ى ع��ج��ب وم��ن
ش��اع��ر؟ ب��ذم��ك يُ��غ��رى أن أي��رض��ي��ك ج��م��ة وال��ع��ج��ائ��ب ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
ط��ائ��ر؟ ب��ع��ش��ك ي��ب��ق��ى أن ال��زه��و أب��ى ال��ه��وى؟ أُظ��ه��ر أن��ن��ي م��ن��ي أغ��رَّك
وتُ��ف��اخ��ر ع��اش��ق أن��ي وت��زع��م ص��ب��وت��ي أخ��ب��ار ال��ن��اس ت��ب��ثُّ ف��ُرح��ت
ت��اج��ر ك��أن��ك ��ي��ه ت��رجِّ ل��ش��يء ذري��ع��ة ه��واي ت��ج��ع��ل ال روي��دك
ال��م��ن��اك��ر ال��ع��دو ي��ف��ت��رُّ ح��ي��ن ع��ل��ى ب��أرب��ع ف��اب��ك ال��دم��ع ع��ي��وَن ف��ج��رَت
ت��ح��اذر خ��ط��ب أي ف��ان��ظ��ْر — ع��ف��اف��ك ط��ح��ي��ن��ه��ا — ع��ل��ي��ك ح��رب رح��ى أدرَت
ال��م��ق��ادر أع��ج��ل��ت��ه وري��ًف��ا وخ��ف��ًض��ا وال��م��ن��ى ال��س��ك��ي��ن��ة ال��ل��ه ي��رح��م وق��ل

168



واخلسارة الربح

ألالء أذي��ال ح��ول��ه م��س��ب��ًال ي��ا داءِ أي��م��ا داءٌ وال��ح��ب أه��واك
وإم��س��اء ص��ب��ح ف��ي ال��ش��م��س ك��ع��اب��د أواج��ه��ه ع��بَّ��اًدا ل��ل��ح��س��ن خ��ل��ق��ُت
ال��رائ��ي ي��ف��ت��ن م��ا ال��ورى ف��ي م��ا ل��ي��ت أو ل��ه دل��ي��ل ال أع��م��ى أن��َي ل��ي��ت ي��ا
رق��ش��اء أن��ي��اب ب��ال��ح��ش��ا أط��ف��ت��م��ا أب��ًدا ب��ورك��ت��م��ا ال ع��ي��ن��ىَّ ع��ي��ن��يَّ
��اء ن��سَّ غ��ي��ر وف��يٍّ راع ب��ق��ل��ب ن��ورك��م��ا الش��ت��ق��ت إذًا ع��م��ي��ُت ول��و

∗∗∗
��اء دعَّ ال��ل��ي��ل ب��ج��ن��ح ب��ص��بٍّ ش��ي��ئً��ا ع��ب��أت ف��م��ا ب��ذك��راك��م وه��نً��ا أه��ب��ُت
غ��ذاء ل��ل��روح أم��ل إل��ى ع��ن��ي ق��ائ��ل��ة اآلم��ال إل��ى وس��ل��م��ت��ن��ي
ك��ال��الء ع��ي��ن��ان��ي اس��ت��ث��ب��ت��ت إذا م��ن��ي وأق��رب��ه اآلن��ي ول��ل��زم��ن ل��ي م��ا
إرواء أي م��ن��ه ق��ل��ب��ك أُروِّ م��ب��ت��دئً��ا م��اض��ي��ك ع��ن ش��ئ��ت إذا س��ل��ن��ي
ال��ن��ائ��ي ب��ال��م��ق��ب��ل م��وكَّ��ل��ة ع��ي��نً��ا ل��ه��ا ف��إنَّ ت��ب��غ��ي م��ا األم��ان��يِّ ع��ن��د
وإك��داء م��ن��ح ف��ي ال��م��ق��ادي��ر م��ث��ل ح��اك��م��ة ال��وه��م ع��رش ف��وق اس��ت��وت ق��د
أبَّ��اء إع��راض وال م��ط��ال وال ح��ج��ب ع��رف��ه��ا راج��ي دون ل��ه��ا وم��ا
وإي��ت��اء ب��ذل ع��ن ي��ب��خ��ل ف��ل��ي��س ع��وارف��ه ش��ي��ئً��ا ت��ك��ل��ُف��ُه ال م��ن
أح��ي��اء ع��زَّ ل��ي��ًال ي��ح��رس ك��ال��ك��ل��ب أح��رس��ه��ا األج��داث ع��ل��ى وخ��لَّ��ف��ت��ن��ي
ص��ح��راء ج��دب ف��ي ظ��ن��ه م��ن ص��ار ق��د ع��دم أخ��و إال ي��ذك��رن��ي ف��ل��ي��س
ج��وف��اء أش��ب��اح إل��ى وْه��ٍم ل��ه��و م��ن م��ض��ط��رب ح��ي��ران ب��ي��ن��ن��ا م��ا وال��م��رء
وإم��س��اء ص��ب��ح ف��ي ت��ب��ك��ي��ه وت��ل��ك وت��خ��دع��ه ط��وًرا ت��ض��اح��ك��ه ه��ذي



املازني ديوان

إزراء ك��ل م��ن غ��ف��ل��ت��ك��م وط��ول ع��ي��ش��ت��ك��م ح��وَّاء ب��ن��ي أوس��ع��ت��ك��م ق��د

∗∗∗
أح��ن��ائ��ي ب��ي��ن رم��س ق��ل��ب��َي ف��ذاك م��وط��ن��ه��ا؟ أألم��ارس ال��ح��ق��ي��ق��ة؟ أي��ن
خ��رق��اء ك��ف ف��ي وح��اض��ره��ا غ��ي��ٌب، وم��ق��ب��ل��ه��ا أح��الم ح��ي��ات��َي م��اض��ي
أك��ف��اء ��ام��ي��ن وب��سِّ ال��ش��ب��اب ع��ن ب��اك��ي��ة وْه��ي ن��ف��س��ي ح��دث��ت��ن��َي ك��م
��اء ل��فَّ األظ��الل وارف��ة ظ��ل ف��ي م��س��ل��س��ل��ة أي��اًم��ا وأذك��رت��ن��َي
وال��نَّ��اء ب��ال��ع��ود ص��ادح��ة واألرض أن��ٌف وال��ه��وى رب��ي��ع ال��زم��ان ح��ي��ث
خ��ض��راء ل��ف��اء ف��ي ال��ع��ن��اق��ي��د س��م��َر م��ق��اط��ف��ه��ا آن��ْت إذا ال��ك��روُم تُ��ج��ن��ى
ل��ل��ن��ائ��ي ال��ق��رب ب��ب��ش��رى ال��رس��ول ي��ج��ري ك��م��ا ال��ورود ب��أن��ف��اس ال��ن��س��ي��م ي��ج��ري
ه��وج��اء ل��ح��ظ��ات ي��ل��ح��ظ��ن��ا وال��ن��ج��م س��اج��ي��ة وال��ري��ح ع��رف��ه��ا ح��ب��ذا ي��ا
ال��م��اء ع��ل��ى ع��رٌش ف��ل��ن��ا ح��ول��ن��ا م��ن ل��ل��ذت��ن��ا م��ج��ري��ه أج��راه وال��ن��ي��ل
��اء وضَّ ال��ل��ي��ل س��م��اء ف��ي وم��زب��ٍد ق��اط��ب��ة ال��ل��ي��ل ب��ن��ج��وم م��ط��رٌز
وإغ��راء ح��س��ن ف��ي ال��وص��ف ع��ن ج��لَّ��ت ي��ان��ع��ة األث��م��ار ُح��ف��ل أط��ن��اب��ه
ال��داء ع��ل��ة ي��ش��ف��ي ال��ل��ح��ُظ ون��ق��ل��َي ك��ح��س��ن��ه��م ح��س��ٌن وال ال��ح��س��ان خ��م��ري
األح��ب��اء ت��ق��ب��ي��ل ص��ب��وح��َي وم��ن م��ه��دَّل��ة أغ��ص��ان ب��ي��ن غ��ب��وق��ن��ا
س��راء ك��ل م��ن ل��ش��ارب��ه��ا تُ��س��ن��ى م��ص��ف��ق��ة اح��ت��س��ي��ن��اه��ا ن��ش��اء إذا
وح��م��راء ب��ي��ض��اء ب��ي��ن م��ا ال��ص��ح��و ف��ي ل��ذت��ن��ا ب��ال��س��ك��ر ن��ب��ع ل��م ن��ش��أ ل��م أو
دي��ح��اء اب��ن ك��أخ��ب��ار ح��دي��ثً��ا ص��ارت س��ل��ف��ت ال��ت��ي ل��ي��ال��يَّ أي��ن ف��أي��ن
ب��أح��ش��اء ل��دًغ��ا أو ��َع ال��ت��ف��جُّ إال ت��ط��ل��ب��ه��ا ح��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ن��ف��س ت��درك ال
أف��ن��ان��ي ل��ل��ف��رح ُع��م��رت م��ا ب��ع��د م��ن خ��ربً��ا م��ق��ف��ًرا رب��ًع��ا ح��ي��ات��َي أض��ح��ت
ظ��ل��م��اء إدج��ان ي��ع��ق��ب��ه ك��ال��ص��ب��ح م��خ��ت��ب��ر ح��س��ن ع��ن م��ن��ق��ل��ب س��وء ي��ا

∗∗∗
أض��واء ف��وق ض��وءًا ال��ده��ر ي��زي��دك م��ؤت��ل��ًق��ا األي��ام ك��وك��ب ي��ا ب��ق��ي��َت
ب��أن��داء س��ح��ٌب ت��ب��اك��ره��ا خ��ض��ر ح��ل��ل ف��ي زل��ت ال ال��ه��وى رب��ي��ع وي��ا
أن��ض��اء ب��ع��د م��ن ُج��دًدا م��س��ت��ب��دًال م��ح��ب��رة أف��واًف��ا وت��ل��ب��س ت��ن��ض��و
��ائ��ي غ��مَّ آف��اق ف��ي ال��غ��م��ائ��م ق��وس ب��ع��دت وإن وآلم��ال��ي ل��ي ف��أن��ت
وإن��ش��ائ��ي ت��ح��ب��ي��ري ل��ك ي��ك��ن وإن ت��ق��رؤه ح��ي��ن واب��س��م ك��الم��َي اق��رأ
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والخسارة الربح

أح��ن��ائ��ي ب��ي��ن ض��رام ع��ن ت��ك��ن وإن أن��ظ��م��ه��ا ب��تُّ ل��دم��وع تُ��رع وال
رم��ض��اء أع��ق��اب ف��ي ال��ق��ل��ب ل��ه��ا ي��ن��دى م��رح��م��ة م��ن��ك ��ي أرجِّ ف��اع��ل��م ول��س��ُت
ب��غ��ض��ائ��ي وال��ح��ب ب��ال��ه��وى ب��دل��ت��ك��م إذًا أس��ت��ط��ي��ع انِّ��ي ول��َو أح��ب��ك��م
ض��راء ك��ل م��ن وت��وس��ع��ن��ي م��رٍّا أل��ًم��ا ص��ح��ت��ي م��ن ت��ب��دِّل��ن��ي ك��م��ا
ك��ال��م��اء ل��ي��س م��اءٌ ال��ح��س��ن رون��ق ف��ي وي��ع��ج��ب��ن��ي ل��ل��دن��ي��ا أط��رب ك��ن��ُت ق��د
ح��س��ن��اء ت��ه��زي��ج أو ال��غ��ص��ن إل��ى ت��س��م��و ورق��اء ت��ه��دي��ُل ي��ف��ت��ن��ن��ي وك��ان
ن��ع��م��ائ��ي ي��وم ن��ف��س��ي أط��ي��اُر ع��ل��ي��ه ص��دح��ت ال��ذي ال��غ��ص��ُن ح ص��وَّ ق��د ف��اآلن
ب��أرزاء ده��ري ي��ف��زِّع��ن��ي وال ب��ه أس��رُّ ال��دن��ي��ا ف��ي ش��يء ال وص��رت
وإص��ب��اء ق��ص��ف م��ن ال��ل��ذاذات ص��ف��و وي��ن��ك��رن��ي أي��ام��ي أن��ك��ر وص��رت
س��رَّائ��ي أل��ح��ان ن��ادبً��ا ح��س��ب��ت��ه��ا زم��زم��ًة ال��ل��ي��ل ل��ري��ح س��م��ع��ُت إذا
ض��وض��اء ف��رط م��ن ل��ه��ا ق��رار وال س��ك��ٌن وال م��أًوى ال ن��ف��س��َي ك��ال��ب��ح��ر
ل��م��ش��ت��ائ��ي ب��ع��ًدا أال ال��ش��ت��اء وف��ي س��م��ائ��م��ه م��ن وي��ل��ي ال��ص��ي��ف ف��ي أق��ول
وظ��ل��م��اء ن��ور م��ن أع��ه��د ك��ن��ت م��ا ل��ه��ا أُح��سُّ ال ول��ك��ن ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ض��ي
ب��وغ��اء م��س��ك��ي ل��ه ي��ف��وح وال ي��ل��ث��م��ه ال��زه��ر خ��د ف��وق ن��ًدى ف��ال
أح��ي��اء ج��ث��م��ان ف��ي وْه��ي ق��ض��ت ن��ف��ٌس ث��ب��ت��ت ص��ورة إال م��ث��ل��َي م��ات ق��د
إح��ص��اء ي��وم إال ال��ن��اس ت��ن��ف��ع ال ف��غ��دت ال��ردى ق��ي��د ف��ي ال��ده��ُر اس��َم��ه��ا خ��طَّ
ق��ص��ب��اء ع��ي��دان ل��ه دل��ف��ت إذا ن��ظ��ري ف��ي ال��م��خ��ض��رُّ ال��ش��ج��ر ك��أن��م��ا
ع��ذراء ح��س��ن��اء م��يِّ��ت��ة ل��ح��ظ ع��ن أف��رِّق��ه ال ب��ري��ق ول��ل��ن��ج��وم
زرق��اء خ��ض��راء أو س��وداء ب��ي��ن م��ا ل��ه��ا ب��ه��اء ال زج��اج م��ن أب��ح��ر ف��ي
غ��ب��راء دي��داَن ن��وره��ا ف��ي ك��أنَّ أن��ك��ره��ا ال��ش��م��س وح��ت��ى ال��ن��ه��ار ح��ت��ى
ب��ح��واء ق��دًم��ا غ��رَّرت ال��ت��ي ط��ْرد ن��ع��م��ائ��ي ف��ردوس م��ن األرض ف��ي ُط��ردت
إث��رائ��ي ي��وم ع��ن��ي بُ��زَّ ال��ذي ب��ع��د ب��ه ظ��ف��رت إن ن��ع��ي��ًم��ا أط��ي��ق ف��م��ا
س��ودائ��ي ال��ذك��ر ف��يُ��ِه��ي��ج م��ض��ى ع��ه��ًدا ي��ذكِّ��رن��ي أن ي��وًم��ا ح��س��ن��ك أخ��اف
ب��أح��ش��ائ��ي س��ه��م��ي ف��دع ق��ض��ي��ُت ك��فٌّ ن��زع��ت ف��إْن ق��ل��ب��ي ف��ي ال��س��ه��م ت��غ��ل��غ��ل
وت��أس��اء س��ل��وى ع��ن ب��َي م��ا ج��لَّ ق��د أن��دب��ه��ا ك��ي��ف ل��ي ف��ق��ل ح��ي��ات��ي ه��ذي

∗∗∗
وإغ��ف��اء غ��م��ض إل��ى ع��ي��ن وك��ل ف��ورت��ه ب��ع��د س��ك��وٌن ش��يء ل��ك��ل
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املازني ديوان

وب��أس��اء ه��م م��ن ال��ق��ل��ب تَ��ق��طُّ��ع م��وج��ت��ه ف��ي��ه ت��ط��غ��ى ال��ي��مَّ ت��رى أال
وض��وض��اء م��ن��ه��ا ج��ل��ج��ل��ة ب��ع��د م��ن ف��ن��ي��ت م��ج��ه��وَده��ا ب��ل��غ��ْت إذا ح��ت��ى
إع��ي��اء ب��ع��د م��ن راح��ًة ب��ه ت��ل��ف��ى س��ك��ن ال��ردى ب��ح��ر ف��ي ل��ل��ن��ف��س ك��ذاك
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املعرفة النفسإىل ظمأ

ب��ال��ف��ي��ض��ان األرض��ي��ن م��غ��رق أخ��و وأن��ن��ي ع��م��ري ال��ده��َر ك��أن أُح��سُّ
زم��ان��ي ق��ب��ل راع��اه م��ا وأرص��د ك��ط��رف��ه ال��س��م��اء ف��ي ط��رف��ي أق��لِّ��ب
ال��ق��م��ران أل��ح��اظ��ه ع��ل��ى ت��الق��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��م��س��اف��ة بُ��ع��د ع��ل��ى ك��الن��ا
ال��ل��م��ع��ان خ��ف��اق��ة دنً��ا ب��ه��ن أس��ط��ًرا ال��س��م��اوات ص��ح��ف ف��ي وأق��رأ
ع��ن��ان ب��غ��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ي��ش��رد ل��خ��اط��ري م��ث��ًوى ال��ل��ه ف��ض��اء ت��خ��ذُت
ال��ط��ي��ران ُة ح��دَّ ج��ه��دت��ه وق��د وي��ن��ث��ن��ي ال��ب��روق م��رَّ ب��ه ي��م��ر
وج��ن��ان��ي ذل��ك��م ق��ل��ب��ي وم��أرُب ح��ج��اب��ه ي��م��اط ال س��رٍّا أع��ال��ج
ال��خ��ف��ق��ان الم��ع ش��ه��اب وك��ل خ��ب��رة وال��ب��ح��ر ال��ري��ح ل��غ��ات وس��ع��ُت
ح��ان��ي ال��م��غ��يَّ��ب ال��س��ر ع��ل��ى ض��م��وٌم وك��ل��ه��ا ع��ل��م��ي خ��ي��ر م��ا ول��ك��ن��ه
ال��ن��ه��ض��ان م��ن ج��ن��اح��اه وه��ي��ض ال��ف��ض��ا غ��ام��ض ف��ي ال��ف��ك��ر ش��روَد س��ئ��م��ت
وال��ش��والن اإلس��ف��اف م��ن ت��ئ��ن ال��ق��وى م��ه��دودة ال��ن��ف��س إل��يَّ وع��ادت
ول��ي��ان راف��ه ج��م��اٍم وط��ول وارف ال��رخ��و م��ن ظ��لٍّ إل��ى ت��ح��ن
ه��وان أي ال��ن��اس ف��ي ت��ج��ت��ل��ي وال ل��ح��ظ��ه��ا ال��ع��ي��ُن ت��رف��ع ال ب��أن ل��ي وم��ن
ب��دان ول��ي��س داٍن أف��ق س��وى ي��ح��ده ال واس��ع ب��م��ل��ك غ��رض��ُت
ح��وان ع��ل��يَّ ك��أض��الع ويُ��ض��وى ��ه م��سُّ ال��ج��س��َم يُ��ع��رُق ق��ي��ًدا أرون��َي





األقدار لسان عىل

أالع��ي��ُب م��ن��ه��ا ل��ن��ا ق��ل��وب��ك��م ب��أي��دي��ن��ا
م��ج��ل��وب ال��ش��ر وم��ن��ا م��وج��ود ال��خ��ي��ر وف��ي��ن��ا
م��ح��ج��وب األرض ف��ي وال م��ع��دى ص��رف��ن��ا ع��ن وم��ا
األع��اج��ي��ب ف��ي��ه ب��م��ا دن��ي��اك��م أم��ر ن��ص��رِّف
ت��ص��ع��ي��ب ف��ي��ه ل��ك��ْن ـ��ف ال��ن��ص��ـ ل��ك��ان ش��ئ��ن��ا ول��و





األقدار

غ��ض��اب وه��ي األق��دار ف��ل��بَّ��ت��ن��َي أخ��ري��ات��ه ف��ي ال��ل��ي��ل ب��ن��ات دع��وت
ون��اب ل��ل��زم��ان ظ��ف��ر وأن��ك ظ��وال��م أن��ك��ن ألدري وإن��ي
ع��ذاب ال��ج��زي��ل وال��ش��ك��ر ال��ص��ب��ر ع��ل��ى ج��زاؤه��م ع��ب��دان��ك��ن ال��ورى وأنَّ
وع��ب��اب زخ��رة ف��ي��ه ول��ل��ظ��ل��م ض��ل��ة أق��م��ت��ن ق��د ُم��ل��ٍك ربَّ أال
ن��ه��اب ل��ل��ح��ادث��ات ح��ش��اش��ت��ه وت��رك��ت��ه وثَّ��ب��ت��ه وادع وك��م
ص��واب م��ن��ه ض��اع ق��د أْرب��ة وذي ح��ف��زه ب��ع��د أن��دم��ت��ِه وم��ن��ت��ص��ف
ش��ع��اب ب��ال��ب��الء ع��ل��ي��ه��م ف��س��ال��ت ال��ورى ع��ل��ى رف��ع��ت ق��د غ��ب��ي وف��دم
ط��الب ال��م��ره��ق��ي��ن ف��ك��اك ف��ي ل��ه��م ألن��ه��م األب��اة أف��واه وأل��ج��م��ِت
ح��ج��اب ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و دون��ن��ا وم��ا خ��ب��رًة وس��ع��ت��ك ق��د ف��إن��ي ف��ع��ن��ي
ع��ق��اب ب��ال��ح��ادث��ات ال��ف��ت��ى وع��ل��م ع��ل��م��ه ال��م��رء ي��ن��ف��ع م��ا ول��ك��ن��ه
م��ت��اب ع��ن��دك��ن م��ن��ه ي��غ��ِن ول��م ب��ذن��ب��ه ش��ق��ي��ن��ا ج��دٍّ ع��ن ال��ل��ه ع��ف��ا
ص��واب ذاك أنَّ ع��ل��م��ي أي��ن وم��ن ورح��م��ة ع��دل األق��دار ف��ي ي��ق��ول��ون
ح��س��اب ث��م ط��اش رح��ي��ًم��ا؟ ي��ك��ون ق��ادر أق��در ال��م��رء أن أج��ل أم��ن
م��ع��اب ف��ي��ه ل��ي��س م��ا أت��ى م��ن ب��ن��و ألن��ك��م ال��ن��ك��ال ذوق��وا آدٍم ب��ن��ي
ك��ذاب وه��ي األق��دار رح��م��ة ع��ل��ى وال��ه��وى ب��ال��م��ي��ن ت��ث��ن��ون ت��ف��تَ��ئُ��وا وال





احلب شفاعة

وت��ن��ق��ع ال��غ��ل��ي��ل ت��روي زورة أال م��رج��ع ف��ات ِل��م��ا ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
م��وج��ع ال��وج��د م��ن إن��ي وت��ب��رئ��ه ال��ج��وى م��ن ال��ف��ؤاد ت��ش��ف��ي س��ل��وة أال
وال��ت��ف��ج��ع األس��ى إال ل��ي ح��ال أال ب��ره��ة ت��ج��ل��ده إال ل��ي ل��ب أال
ي��رج��ع ل��ي��س ال��ذي وب��ال��ع��ق��ل ف��ؤادي س��ح��ُره راع ال��ذي ب��ال��ح��س��ن ن��ش��دت��ك
ي��دم��ع ب��ال��دم ال��ط��رف إل��ى وي��ث��ن��ي س��م��اع��ه��ا ع��ن��د ال��ل��ب ي��ط��ي��ر ي��م��ي��ن
ت��ط��م��ع ل��ي��س ال��ت��ي وال��ن��ف��س وب��ال��ي��أس وب��ال��ج��وى ع��روق��ي ف��ي ي��غ��ل��ي وب��ال��دم
ي��ن��ف��ع ل��ي��س ال��ذي ال��ذاوي وب��األم��ل واألس��ى وب��ال��س��ه��د ال��م��ض��ن��ي وب��ال��ش��ج��ن
م��ط��م��ع ف��ي��ك ل��ه��م ع��ذَّاًال وأخ��رس��َت ح��واس��دي ك��ب��تَّ م��ا إال وب��ال��ح��ب
ت��س��م��ع ال��ص��ب ال��ش��يِّ��ُق دع��اك م��ا إذا انَّ��ه ل��َو ال��ح��م��ي��د، ال��ع��ه��د إل��ى وع��دت
م��م��رع ال��روض م��ن ح��اٍل ل��ه وأن��ت وم��ج��زًع��ا ل��ل��ف��ؤاد م��ب��ًك��ى ت��ك وال
م��ص��رع ل��ل��ي��أس ال��ق��رب إن ب��ق��رب��ك َف��َروِّه ي��ذوى اآلم��ال ورق أرى
ط��يِّ��ع اخ��ت��رت ل��م��ا إن��ي أم��ت ف��م��رن��ي ت��ش��أ وإن أح��ي��ا ش��ئ��ت م��ا إذا وم��رن��ي
وأن��ج��ع ل��دائ��ي أش��ف��ى أس��ق��م��ت وإن إن��ه��ا ب��ع��ي��ن��ك خ��م��ًرا واس��ق��ن��ي أال
أك��رع ح��ي��ن ق��ب��ل��ًة ف��ي��ه��ا ألش��رب وع��اط��ن��ي خ��م��ر ك��أس ف��ق��بِّ��ل وإال





احلب مراجعة

م��ذم��وِم ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى ب��ع��ي��ش أخ��ب��ْث ن��اف��ع��ة اآلم��ال وال م��ج��د ال��ي��أس ال
م��ح��روم؟ ك��ف م��ن��ه��ا ال��ي��وم أأن��ف��ض ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ل��ج ف��ي غ��ص��ُت درة ي��ا
م��س��ئ��وم غ��ي��ر وج��ي��بً��ا ال��ض��ل��وع دون رح��م��وا أال م��س��ئ��وًم��ا ال��ح��ب ع��ل��ى ل��ي م��ا
م��ع��ص��وم غ��ي��ر وس��م��ع ع��ص��اه إال ل��ه دل��ي��ل ال أع��م��ى ك��أن��َي ل��ي م��ا
وت��ج��ذي��م ظ��ل��م س��وى ت��أب��ى وأن��ت ط��واع��ي��ة إال ل��ك��م ت��أبَّ��ى ن��ف��س��ي
م��ن��ظ��وم��ي ال��ظ��ل��م ي��ث��ي��ر ح��ت��ى ت��ج��ف��ون ل��ُك��ُم ف��م��ا و«ت��ح��ب��ون��ي» أح��ب��ك��م
ل��م��ظ��ل��وم ي��ص��غ��ي وال ف��ي��ه رف��ق ال ع��ن��ف ذو ف��ال��ده��ر ع��ن��ف ذا ك��ن��ت إن
م��ح��ط��وم غ��ي��ر ن��اج ال��ده��ر ع��ل��ى وه��ل وح��س��ن��ك��ُم ح��ب��ي ع��ل��ى ال��زم��ان ي��أت��ي
ل��ل��ه��ي��م ال��م��اء م��ث��ل م��ن��ك ل��ي ب��د ال م��ل��ل أخ��ا أو وف��يٍّ��ا ش��ئ��ت ك��ي��ف ك��ن
ح��ي��زوم��ي أح��ن��اء ف��ي ال��ش��م��س وت��ش��رق رون��ق��ه ل��ل��ع��ي��ش يَ��ُع��ْد إل��يَّ ف��ُع��ْد
م��ف��ص��وم غ��ي��ر ب��اق��ت��راب ف��داِوه ب��ه بُ��ل��ي��ت ق��د ل��داءٍ ال��ط��ب��ي��ب أن��ت
��وم زقُّ ب��س��ت��ان ف��ي ال��م��ه��ل ش��راب��َي ب��ه ل��ب��ث��ت ل��ي��ل م��ن أح��س��ن وذاك





عتاب وال مالم ال

ع��ت��اب��ا وال م��الم ال ول��ك��ن ي��ج��دي ل��وم��ي��ك أرى ل��و أل��وم��ك
اح��ت��س��اب��ا ص��ب��ر ل��ل��ذي ل��ص��ن��و اخ��ت��ص��اًرا ال��ص��ح��ب م��زاي��ل وإن
اإلي��اب��ا ي��م��اط��ل��ن��ا ن��أٍي إل��ى ول��ك��ن ال��رع��ي��ا إل��ى ال دع��وت��ك
ال��ص��ع��اب��ا ال��ش��وس أرك��ب��ت��ه إذا ودي ع��ل��ي��ك ي��رد م��ن وإن��ي
اق��ت��راب��ا ت��ب��غ��ي ص��اف��ق��ت��ن��ي ك��م��ا ك��ف��ي ال��ت��ودي��ع ع��ل��ى ص��اف��ق ف��ق��م
ج��ذاب��ا ل��ن��ا ال��ح��ن��ي��ن وج��اذب��ك إل��ي��ن��ا ع��اط��ف��ة ه��زت��ك وإن
ن��اب��ا ف��ات م��ا ع��ل��ى ت��ق��رع وال ب��ن��انً��ا ودي ع��ل��ى ت��أك��ل ف��ال
االن��ش��ع��اب��ا وك��ره��ك ك��ره��ي ع��ل��ى ان��ص��داًع��ا ل��ن��ا ال��زم��ان ش��ع��ب وإن
االغ��ت��راب��ا ك��لٍّ إي��ث��ار ع��ل��ى اج��ت��م��اًع��ا ال��م��ق��ادي��ر وق��درت
ص��ح��اب��ا ت��الب��س��ن��ا ق��د ق��دي��ًم��ا أن��ا ال��ن��اس ل��ه��ذا ت��ظ��ه��ر ف��ال
ال��ح��ج��اب��ا ت��ج��اه��ل��ن��ا ع��ن ت��م��زق ت��الق��ت إذا ال��ع��ي��ون ت��دع وال
ه��ض��اب��ا ف��ي��ه��ا ح��ام��ٌل ك��أن��ك ف��ت��ور ف��ي ك��ف��ك إل��يَّ وم��د
ال��ث��واب��ا وأح��ت��ق��ب س��أل��ق��اه��ا ل��ل��ق��ي��ا ت��ب��س��م وال ت��ع��ب��س وال
أص��اب��ا رف��ًق��ا وال ع��ط��ًف��ا وال م��ن��ا ك��اد أو ال��ه��وى أودى ل��ق��د
ال��ت��راب��ا ل��ه ي��ح��ب ال وف��اء ل��وال ك��اد أو ب��ن��ف��س��ه وج��اد
ع��ت��اب��ا وال م��الم ال وإال وي��ح��ي��ا ي��ه��ل��ك ال ت��درْك��ه ف��إن





املعشوق العاشق

ي��ك��ون ك��ي��ف ال��وس��واس ت��ع��رف وأن ل��وع��ة ب��ت��ب��ري��ح ت��م��ن��ى أن أع��ي��ذك
ض��ن��ي��ن ال��ش��ج��ي ب��ال��ق��ل��ب ك��أن��ك راح��ة ال��ق��ل��ب ت��س��ن��د أن وي��ح��زن��ن��ي
ج��ن��ون وه��ي األش��ج��ان ت��س��ه��دك س��اه��ًرا ال��ل��ي��ل ت��ق��ط��ع أن وي��ؤل��م��ن��ي
خ��ئُ��ون وه��و ال��دم��ع غ��رب ون��ه��ن��ه��ت ت��ف��ه ول��م اض��ط��رب��ت ال��ش��وق ه��زك إذا
ش��ج��ون وال��ح��دي��ث وأص��غ��ي ه��واك ت��ش��ت��ك��ي س��م��ي��ري��ن س��ه��رن��اه ول��ي��ل
وج��ي��ن ح��واه م��ا س��ي��ل ال��ص��خ��ر ع��ل��ى ع��دا ك��م��ا ت��ع��دو ال��س��اع��ات ب��ن��ا ت��م��ر
ي��ع��ي��ن ال��زم��ان أن ل��و ت��ط��اول ول��ي��ت��ه ق��ص��ي��ر ل��ي��ل م��ن ل��ك ف��ي��ا
دف��ي��ن ال��ف��ؤاد ف��ي ه��م��ي ول��ك��ن س��ام��ع��ي ول��ي��ت��ك ال��ش��اك��ي ل��ي��ت��ن��ي وي��ا
ل��ي��ن ال��ش��ب��ي��ب��ة غ��ص��ن وف��ي زم��انً��ا ب��م��ث��ل��ه ش��ق��ي��ن��ا س��رٍّا ل��ن��ا أذع��ت
ف��ن��ون ال��ش��ق��اء ول��ك��ن ب��رئ��ت وان��ح��ن��ى ال��ع��ود ذوى ل��م��ا ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
ض��م��ي��ن ال��ف��ؤاد ول��ك��نَّ ل��ق��ي��ت ب��ال��ذي ال��م��س��ام��ع ي��ت روَّ ش��ئ��ت إذا
أب��ي��ن أخ��اف ل��ك��ن ��ه��م��ا أرقَّ ال��دج��ى، ف��ي س��م��ي��ري��ن ب��ت��ن��ا وق��د وك��ن��ُت،
ط��ع��ي��ن س��م��ي��ر ي��ا ق��ل��ب��ي ول��ك��ن ع��ش��ي��ة ال��ص��ح��اب أط��رب��ت ش��ئ��ت ول��و
ح��ص��ي��ن ال��ض��ل��وع ف��ي س��ري ول��ك��نَّ ك��ات��م أن��ا م��ا ت��ش��ت��اق ب��أن ل��ي وم��ن
ي��ه��ون ن��ك��أت إن ج��رح ك��ل وال ح��م��ي��دة ال��ش��ب��اب أي��ام ك��ل وم��ا
ش��ئ��ون ب��ال��دم��وع اس��ت��ه��ل��ت ف��ؤادي م��ض��ى ل��م��ا ي��وًم��ا ال��ش��وق ت��ح��دى م��ا إذا
وأن��ي��ن زف��رة غ��ل��ي��ل��ي م��ن ول��ي ح��اض��ر وال��ق��ول ال��ن��اس ه��ذا أس��اك��ت
س��ك��ون ال��ث��ائ��رات ل��ش��ج��ون��ي ف��م��ا س��اه��ر ووج��دَي س��ري ع��ل��ى أن��ام



املازني ديوان

أم��ي��ن ال��ف��ؤاد س��ر ع��ل��ى وك��لٌّ ل��وع��ة ض��ام��ن ِخ��لُّ ي��ا إذًا ك��الن��ا
غ��ب��ي��ن س��م��ي��ر ي��ا وك��لٌّ ه��واه ح��ب��ي��ب��ه ي��دري ل��ي��س م��ح��ب ك��الن��ا
ظ��ن��ون وْه��ي اآلم��ال ت��ن��ف��ع وه��ل ب��ال��م��ن��ى ي��داوي��ه داء ل��ه ك��الن��ا
ج��ن��ون ه��واه م��ن ع��راه وك��لٌّ ب��ك��ره��ه ال��غ��رام ك��أس اح��ت��س��ى ك��الن��ا
ي��م��ي��ن ت��ق��ول ل��وال وأش��ق��اه��م��ا ق��س��م��ة ال��رف��ي��ق��ي��ن ش��ر ول��ك��نَّ��ن��ي
ق��م��ي��ن ال��رج��اء ب��ت��ح��ق��ي��ق وأن��ت ض��اح��ك وروض��ك ريَّ��ان ش��ب��اب��ك
س��ت��ح��ي��ن م��ه��ج��ة إال ال��ده��ر ل��َي ي��دع ول��م أرج��ي م��اذا ول��ك��نَّ��ن��ي
ح��زون ك��ل��ه��ن ع��ي��ش م��س��ال��ك وه��ض��ن��ن��ي ال��ه��م��وم ب��أع��ب��اء ث��ق��ل��ت
ي��ك��ون ب��ال��ق��ري��ض س��ل��وٍّا ان ل��َو ع��الل��ة إال األش��ع��ار ن��ظ��م��َي وم��ا
وح��ن��ي��ن ال��ح��ش��ا ف��ي م��ض��ي��ض ي��ك��ر ي��ن��ث��ن��ي ث��م ب��ره��ة إال ه��ي وم��ا
م��ن��ون ل��ق��ي��ت ع��م��ا وت��ذه��ل��ن��ي رق��دة ه��ي إن��م��ا ط��وي��ًال ف��ص��ب��ًرا
ج��ف��ون ال��ج��ف��ون س��ح��ر ع��ن ت��س��ل��ي��ك غ��د ف��ف��ي س��م��ي��ر ي��ا ج��م��ي��ًال وص��ب��ًرا
ج��ب��ي��ن ال��ج��ب��ي��ن ب��ع��د م��ن وي��ص��ب��ي��ك ب��غ��ي��ره��ا ت��س��ل��و ث��م ب��ه��ذي ت��ه��ي��م
ط��ب��ي��ن ال��ق��ل��وب ب��أدواء خ��ب��ي��ر إن��ن��ي ن��ف��س��ك ال��س��ل��وان ع��ل��ى ف��وطِّ��ن
س��ن��ون ال��رق��اد م��د ول��و ن��ي��ام وأن��ن��ا ح��ل��م ال��ع��ي��ش أن س��ت��ع��ل��م
ق��رون ال��رق��اد أن ول��و ف��ت��ي��ًال ن��ع��ي وم��ا ن��ص��ح��و ال��ك��ه��ف ك��أه��ل وأنَّ��ا
وج��ون ال��زم��ان ف��ي ب��ي��ض ك��ر وال ب��ال��ف��ت��ى وال��ن��ح��س ال��س��ع��د ي��م��ر ل��م ك��أْن
م��ن��ون ع��ل��ي��ه ت��ع��دو أج��ل ل��ه ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ده��ر ص��رف وي��رك��د
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والغرور اإلنسان

آدم وج��دك إن��س��ان ف��إن��ك واألذى ال��ض��ي��م ع��ل��ى واص��ب��ر وادًع��ا أق��م
الزم؟ وال��ظ��ل��م ال��ظ��ل��م دف��ع أت��م��ل��ك وظ��ل��م��ه��ا س��خ��ط��ت ال��دن��ي��ا ع��ل��ى وه��ب��ك
ح��اك��م وْه��و غ��دا ح��ت��ى م��راِم��يَ��ه ب��ك��م رم��ى ل��ل��غ��رور م��ا آدٍم ب��ن��ي
ال��روائ��م ال��غ��م��ام ت��ج��ري أج��ل��ك��م وم��ن ل��ك��م ب��س��ط��ت ق��د األرض أن ت��ظ��ن��ون
ه��وائ��م وْه��ي األل��ح��اظ ب��ه��ا ت��ق��رُّ زي��ن��ًة ُع��لِّ��ق��ن ال��زه��ر ال��ن��ج��وم وأن
وال��ت��م��ائ��م؟ ح��ل��ي��ك��م م��ن��ه��ا ف��ي��ص��ب��ح ن��ث��ي��ره��ا ت��ن��ظ��م��ون ال ل��ك��ُم ف��م��ا





األمس املايضعىلجثة أشباح

١

ت��دف��ن ��ا ل��مَّ األم��س ورف��ات ال��دج��ى ي��م��ح��و أن اإلص��ب��اح أوش��ك
ال��ب��ي��ن ال��ن��ه��ار ع��ل��ى ص��ب��رن��ا ع��س��ى م��ا ارك��ب��وه��ا ال��ري��ح ف��ارك��ب��و
ال��م��دج��ن ال��ظ��الم ف��ي ن��ح��ي��ا ث��م ال��ض��ح��ى ي��ف��ن��ي��ن��ا ك��ال��ل��ي��ل إن��ن��ا

٢

ال��زه��ور ال ع��ل��ي��ه ال��ش��ع��ر وان��ث��روا ال��ن��دى ال ع��ل��ي��ه ال��دم��ع أم��ط��روا
ال��ق��ب��ور ض��ي��ق ال اآلب��اد ف��س��ح��ة ص��دى ك��ان وإن وأج��نُّ��وه

٣

ف��ص��اح ب��آي��ات ال��ل��ي��ل ي��ن��س��خ ال��ص��ب��اح م��ول��ود ك��ان ق��د أل��وح��ي
األب��د ق��ب��ر إل��ى ال��ل��ي��ل ك��ب��د ب��ال��ري��اح وش��ق��وا ال��ن��ع��ش ف��اح��م��ل��وا





احلب سحر

ن��ظ��ائ��ر م��ن��ك ك��رَّ إال ن��ش��دت��ك ب��ح��س��ن��ه ف��ي��ه��ا ُم��لِّ��ي��ت س��اع��ة أي��ا
ال��س��واح��ر ال��ع��ي��ون ت��ت��ص��بَّ��اه ل��م��ا راح��ة ال��ب��ع��د ف��ي أن ألدري وإن��ي
ح��اج��ر ج��ف وال ب��ال ل��ي ق��ر ف��م��ا وال��ن��وى ق��رب��ك ج��رب��ت ول��ك��ن��ن��ي
ال��خ��واط��ر ال��ح��ال��ت��ي��ن ف��ي رق��دت وال ال��ن��وى وال ق��ل��ب��ي ال��ق��رب ط��ع��م ال��ت��ذَّ وال
ش��اع��ر وه��و ال��ف��ت��ى ال��ن��ف��س ي��خ��دع وق��د ن��ف��س��ه ك��ال��م��خ��ادع إال أن��ا وم��ا
ط��ائ��ر ك��أن��ك ح��ت��ى ل��ذاذت��ه ط��ول��ه ق��ص��ر ك��ال��ح��ل��م ب��ن��ا ت��م��ر
ال��ض��م��ائ��ر ع��ل��ي��ه ت��ط��وى م��ا ألج��ه��ل إن��ن��ي وال��ل��ه أق��الك أم أأه��واك
ف��اغ��ر وال��خ��ط��ب ال��م��ذع��ور ان��ت��ف��ض ك��م��ا رج��ف��ة ل��م��رآك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي
ال��م��س��اف��ر ال��غ��ري��ب ل��أله��ل ح��نَّ ك��م��ا ح��ن��ة ل��ذك��رك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي
ال��م��ؤازر وال��ح��ب��ي��ب ع��دوي وأن��ت وج��نَّ��ت��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ج��ح��ي��م��ي ف��أن��ت
خ��اط��ر يُ��ج��ري��ه أن��ت ش��يء وآخ��ر ب��خ��اط��ري ي��ج��ري أن��ت ش��يء وأول
غ��ام��ر ص��ح��راء ف��ال��ن��ف��س وأخ��ل��ي��ت��ه��ا ك��ظ��ظ��ت��ه��ا ح��ت��ى ال��ن��ف��س ش��ع��اب م��ألَت
ذاك��ر ح��نَّ أو أنَّ م��ا ل��ه وواه��ا وط��ي��ب��ه ال��س��ل��و ع��ه��د ع��ل��ى ف��واه��ا
ال��م��ق��ادر ال��ح��ي��اة ف��ي ��ل��ن��ي��ِه ت��ح��مِّ م��ا ب��ئ��س ال��ح��ب ذل��ك ش��ر ح��ق��ي��ب��ُة
ون��اع��ر رم��ي��ض م��ن��ه ي��ف��اج��ئ��ن��ا ون��ع��ي��م��ه ل��ذات��ه ع��ل��ى أراه
ن��ح��اذر وم��م��ا ال��دام��ي األل��م م��ن ب��ض��ع��ف��ه��ا إال ال��ل��ذات تُ��ش��ت��رى وه��ل
ال��زواه��ر ال��ن��ج��وم — ع��ي��ن��ي الم��ح��ت إذا — ك��أن��ه��ا ال��ع��ي��ون س��ح��ر م��ط��ل��ب��ي وم��ا
ال��ن��واض��ر ال��ورود ال��ده��ر ع��ل��ى غ��ذت��ه ك��أن��م��ا األس��ي��ل ال��خ��د ن��ض��رة وال
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ث��ائ��ر وال��ش��وق ل��ل��ت��ق��ب��ي��ل ت��ه��يَّ��أ ك��أن��م��ا ي��س��ت��دي��ر ��ا إمَّ ال��ث��غ��ر وال
ال��دوائ��ر ال��ث��غ��ور وت��ردي��ك أري��ج ال��ـ وي��خ��ن��ق ال��م��ض��يء ال��ل��ح��ظ ي��ح��رق ف��ق��د
أس��ام��ر وع��ق��ًال أن��اج��ي��ه ف��ؤاًدا ث��ائ��ري ث��ار إذا أب��غ��ي ول��ك��ن��م��ا
وأش��اور ب��األس��ى إل��ي��ه وأف��ض��ي ب��ُدخ��ل��ت��ي أس��ت��ري��ح إل��ي��ه وق��ل��بً��ا
وت��س��ارر ال��ه��وى ت��ش��اك��ي��ه وظ��ل��ت ن��ح��ل��ة ال��زه��ر ع��ل��ى ي��وًم��ا خ��ف��ق��ت ك��م��ا
م��ق��اب��ر ط��رف��ي س��رَّح��ت ح��ي��ث��م��ا ف��ف��ي م��ض��وا م��ن آث��ار ب��ي��ن ح��ي��ات��ي ق��ض��ي��ُت
ح��ائ��ر وال��ق��ل��ب ب��ال��ود وآث��رت��ه��م اص��ط��ف��ي��ت��ه��م ال��ذي��ن إخ��وان��ي أول��ئ��ك
ال��ح��ف��ائ��ر ت��ض��م م��ن إال ال��ن��اس م��ن ي��روق��ه ال ال��ذي ل��ل��ح��ي ب��ؤس ف��ي��ا
وم��اك��ر ن��ص��ي��ح م��ن��ه��م وي��خ��دع��ن��ي ��ه��ا وأغ��شُّ ف��ي��ه��ُم ن��ف��س��ي أخ��ادع
وت��ن��اظ��ر ح��ال��ه��م ح��ال��ي تُ��ش��اب��ه أن��ه غ��ي��ر ف��ي��ه��ُم ش��غ��ٌل ل��َي وم��ا
ن��اص��ر خ��ان إذا ع��ون��ي وك��ن أغ��ث��ن��ي درى ل��و ب��ال��ن��ف��س أف��دي��ه زائ��ًرا ف��ي��ا
ال��ن��واظ��ر ت��ح��ب م��م��ا ام��ت��ألْت وم��ا م��ك��ره��ا ش��ب��اب��َي ف��ي ح��ي��ات��ي وأدت
ال��م��ص��ادر ع��ل��يَّ ُس��دَّت وق��د ح��ج��از م��واردي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ول��ك��ن��م��ا
ش��اك��ر ال��ع��ه��د ص��ادق ف��إن��ي ل��ي وك��ن م��ذه��ب��ي أم��ل��ك ل��س��ت ف��إن��ي ل��ي ف��ع��د
زائ��ر؟ ال��ن��اس م��ن ي��ق��ض��ي ل��م��ن أل��ي��س ت��زوره م��ي��تً��ا ش��ئ��ت م��ا إذا وه��ب��ن��ي
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ال��ج��دي��د ال��ق��ب��ح وش��وك��ة ـ��م ال��ق��دي��ـ ال��ح��س��ن وردة ي��ا
ب��ال��ص��دود ظ��ل��م��ت��ك وال ـ��ت ع��دل��ـ ف��م��ا وك��ن��ِت ك��ن��ا
ك��ال��ورود أش��م��ك وأن ك أرا أن أه��وى ك��ن��ت ق��د
ال��خ��دود دون ش��ب��ات��ه ـ��ت ش��رع��ـ ش��وك ف��ي��ذودن��ي
ال��ي��زي��د ج��ن��ُد ظ��ًم��ى ع��ل��ى ـ��َن ال��ح��س��ي��ـ َق��ت��ل ك��م��ا ظ��ل��ًم��ا
ال��ح��م��ي��د ال��زم��ن وص��وح ل ال��ج��م��ا ذه��ب إذ ف��اآلن
ه��ج��ود وال ب��ك��اء وال ـ��ن ح��ن��ي��ـ ف��ال ال��ف��ؤاد وس��ال
ال��م��دي��د األم��ل وأق��ص��ر ك ذرا ع��ن ط��رف��ي وارت��دَّ
ال��ق��ص��ي��د ع��ل��ى أُالم وال ـ��ي» ال��م��ازن��ـ «ال��ع��زي��ز أُدع��ى
ي��ب��ي��د ال ق��ول��ي ب��رغ��م ل ال��ج��م��ا م��ع ال��غ��رام ذه��ب
ال��خ��ل��ود ه��و ال��ف��ن��اء ب��ل ة ال��ح��ي��ا ل��ذي ال��خ��ل��ود ل��ي��س
ي��ك��ي��د وم��ا ال��زم��ان م��ن ـ��ر ال��ن��ض��ي��ـ ال��ح��س��ن ل��ذي وي��ل
ال��م��زي��د ال��ق��ب��ح ف��ي أص��اب ل ال��ج��م��ا م��ن اس��ت��زاد إم��ا
ال��ع��م��ي��د ال��ق��ل��ب ل��ذي ك��دت��م ك��م��ا ل��ك��م ال��زم��ان ك��اد
ال��س��دي��د ال��س��ه��م ك��أن��ه د ال��خ��دو ف��ي ب��ش��ع��ر ف��اه��ن��أ
ك��ن��ود م��ن وي��ح��ك ع��ل��ي��ه ـ��ه اإلل��ـ ف��ض��ل ج��اح��ًدا ي��ا
ال��خ��دود غ��اب س��اك��نً��ا ـ��ثً��ا َل��ي��ـ ص��رت أن ل��ه اش��ك��ر





اخليال خملوق

ع��س��ي��ر ذراك ع��ن ب��ع��ًدا أن وال ف��ق��ي��ر إل��ي��ك أن��ي ال ت��وددت
ي��م��ور ال��ع��ي��ون ف��ي س��ح��ًرا أن وال ل��ح��اج��ة ودي م��ن��ح��ي��ك ت��ح��س��بَ��ْن وال
غ��رور ال��ظ��ن��ون ت��م��ل��ي م��ا وأك��ث��ر ع��ل��ي��ك��ُم وق��ًف��ا ال��ح��س��ن ل��ي��س روي��دك
وط��ه��ور ن��اف��ع م��اء ك��ل وال س��ح��ره ال��ق��ل��ب ي��ش��ع��ف ح��س��ن ك��ل وم��ا
ك��ث��ي��ر ال��ن��ظ��ي��ر م��ن��ه ب��م��ا ت��دل ف��ت��ن��ث��ن��ي ال��ن��ظ��ي��ر ب��م��ع��دوم ول��س��ت
وب��دور غ��ي��ره ش��م��وس ف��ثَ��مَّ واح��ًدا ال��ك��ون ف��ي ال��ب��در ل��ي��س ك��ذل��ك
ن��ظ��ي��ر األن��ام دون ل��ه��ا وأن��ت ص��ورة ل��ل��ح��س��ن م��ثَّ��ل��ت ول��ك��ن��ن��ي
س��رور ف��ي��ه م��ن��ك ق��رب��ي أن وال م��وَج��ع ل��ب��ع��دك أنِّ��ي ت��ح��س��بَ��ْن ف��ال
س��ف��ور ال��ض��ل��وع أح��ن��اء دون ل��ه خ��واط��ري رتْ��ه ص��وَّ ح��س��ٌن ب��ح��س��ب��َي
س��م��ي��ر األن��ي��س ع��ز إذا أن��ي��س ف��إن��ه ال��ك��ل��ي��م ال��ق��ل��ب اس��ت��وح��ش إذا
ص��ب��ور ال��ص��ح��اب غ��در ع��ل��ى ف��إن��ي وال��ق��ل��ى ال��ه��ج��ر ف��ي ف��ك��رت ق��د ك��ن��ت ف��إن
وزور ع��ل��م��ت ل��و إف��ك وذل��ك ح��ن��ة ال��ده��ر ي��د م��ن��ي ل��ك��م س��ت��ب��ق��ى
ت��دور ال��دائ��رات ع��ل��ي��ه وك��لٌّ ذوى إل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ن��ض��ي��ر ف��ك��ل
وب��ث��ور ل��ل��ه��وى ك��ل��وم وت��ع��ف��و واج��د أن��ا م��ا األي��ام س��ت��ن��س��ي��ن��َي
ض��م��ي��ر ال��وداد ن��ور م��ن وي��ق��ف��ر اس��م��ه م��ا أذك��ر ل��س��ت ح��ت��ى وأن��س��اه
وزف��ي��ر أنَّ��ة ب��ص��دري وه��اج��ت إل��ي��ُك��ُم ال��ف��ؤاد ح��ن رب��م��ا ب��ل��ى
ده��ور ت��ث��ي��ر ع��م��ا وت��ذه��ل��ن��ي وت��ن��ق��ض��ي ت��م��ر ذك��رى ول��ك��ن��ه��ا
م��ع��ي��ر ال��ع��اري��اِت اس��ت��رد م��ا إذا غ��رام��ن��ا وت��ن��س��ى ت��ن��س��ان��ا ك��ذل��ك
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س��ط��ور وْه��و ال��ق��ب��ح م��ن��ه وأب��دل��ت ن��ض��ي��ر ع��ن��ك ب��زَّ ح��س��نً��ا ول��ك��نَّ
س��ع��ي��ر ال��ك��س��ي��ر ال��ق��ل��ب وف��ي م��ض��ي��ض ال��ح��ش��ا وف��ي ح��ي��ي��ت م��ا ه��ذا س��ت��ذك��ر

196



املحترض الشاعر

أي��ادي��ا ال��ض��ي��اءُ ال��ظ��لَّ م��زَّق ك��م��ا ق��ل��ب��ه ال��م��ب��رح ال��ح��ب م��زَّق ف��ت��ى
ب��وادي��ا ل��ه��ن آث��اًرا وخ��لَّ��ف��ن م��دام��ًع��ا ف��ض��َن ك��ال��م��زن ن��ح��ب��ه ق��ض��ى
ال��م��ص��اف��ي��ا ال��ص��ف��ي ن��ادى م��ن��ي��تُ��ه ورنَّ��ق��ت ال��ح��م��ام م��ن��ه دن��ا ول��م��ا
خ��اف��ي��ا ل��ي��س ه��ًوى م��ن ي��خ��ف��ي ك��ان ب��م��ا م��اؤه��ا ي��ن��ه��ل وال��ع��ي��ن وك��اش��ف��ه
ال��ج��واري��ا ال��دم��وع ش��آب��ي��ب ك��س��اه��ا ي��د ع��ل��ى ال��راح��ت��ي��ن وض��م وق��ال
م��رادي��ا م��ن��ك أع��ط��ي��ت م��ا ك��ن��ُت وإن راج��يً��ا ب��ت ال��ذي وب��ل��غ��ت ب��ق��ي��َت
ص��ادي��ا ال��ج��وان��ح ح��ران ب��تَّ ف��ال س��ل��وًة ال��ح��س��ن ع��ن ق��ل��ب��ي ال��ردى س��ي��س��ق��ي
دوائ��ي��ا ال��ع��ال��م��ي��ن داء وي��ص��ب��ح غ��لَّ��ت��ي ال��م��وت ي��ط��ف��ئ أن ع��ج��ٌب وال
ال��م��رام��ي��ا ب��ي رم��ى ح��ت��ى ��ن��ت��ه وح��صَّ وال��ق��ل��ى ال��ص��د خ��ش��ي��ة ح��ب��ي ك��ت��م��ت��ك
وث��اوي��ا م��ث��ًوى أن��ت ش��يء وأق��رب غ��اي��ة ع��ن��َي األم��س ك��م��اض��ي ب��ع��دت
خ��ال��ي��ا وال��وج��د ال��ت��ب��ري��ح م��ن خ��ل��ي��ًال ع��ددت��ن��ي ح��ت��ى ال��ك��ت��م��ان ب��َي أض��رَّ
ال��ق��واف��ي��ا ب��ص��دى ي��غ��ري ش��غ��ل أخ��ا أب��ت ول��م ه��واك أح��م��ل ل��م ك��أن��َي
ال��ب��واق��ي��ا ال��ع��ذاب م��ع��ان��ي��ه وم��وح��ي س��ره أن��ت ت��ك��ن ل��م ق��ري��ض��ي ك��أن
خ��ي��ال��ي��ا ب��ط��رف إال ذق��ت��ه��ا وال ال��ه��وى ل��ذة م��ا أدر ل��م م��ض��ى م��ا م��ض��ى
ه��ي��ا ك��م��ا ال��ن��زاع ت��ب��اري��ح وظ��لَّ��ت ح��ي��ائ��ي��ا ق��ن��ي��ت ش��وق��ي ب��ي ل��ج إذا
ش��ك��ات��ي��ا ال��ظ��الم أُذْن ف��ي وأف��رغ ظ��ه��ره��ا أرك��ب ال��ص��مُّ ال��ص��خ��وُر ن��ج��ي��ي
ك��ح��ال��ي��ا ل��ه��ن ح��االٍت ول��ك��نَّ وال��دج��ى وال��ري��ح ال��ص��خ��ر ح��ب ب��َي وم��ا
م��ث��ال��ي��ا ال��ض��ب��اب وواراه ـ��خ��راُب ال��ـ ب��رأس��ه ع��اث ال��ط��ود أدي��م ف��ي أرى
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ص��وال��ي��ا ال��ق��ل��وب ت��دري��ه��ا م��ش��اب��ه األس��ى ظ��ل��م��ة م��ن ال��ط��خ��ي��اء ال��ظ��ل��م��ة وف��ي
ف��ؤادي��ا ي��ص��ب��ي ال��م��وت ج��م��ود وك��اد األم��ان��ي��ا اطَّ��رح��ت واران��ي ال��ل��ي��ل إذا
آوي��ا ك��ان اس��ت��أوي��ت��ه إذا انِّ��ي ل��َو م��ذاق��ه س��ه��ًال ال��م��وت آب��ى ك��ن��ت وم��ا
األع��ال��ي��ا وي��خ��ط��ي أدان��ي��ه ف��ي��غ��ش��ي ت��ح��ت��ه ي��ب��س��ط ال��ع��ي��ش ظ��لَّ ال��م��وَت أرى
ال��ن��واص��ي��ا م��ن��ه��ا ال��ش��م��س وت��ك��س��و ـ��ظ��الل ال��ـ ت��ح��ت��ه��ا ت��م��ت��د ل��ألش��ج��ار ت��ر أل��م
ال��دي��اج��ي��ا إال ال��م��وت ي��زي��ل إن وم��ا ظ��الل��ه��ا ت��ولِّ ي��وًم��ا ت��ح��ت��ط��ب ف��إْن
ال��م��ت��رام��ي��ا ن��وره��ا وان��ظ��ر ال��ظ��ل إل��ى ت��ل��ح ف��ال األف��ض��ل��ي��ن ح��ي��اة ك��ذاك
ع��ن��ائ��ي��ا ط��وي��ل وي��ن��س��ي��ن��ي ف��ؤادي ب��رُده ي��ث��ل��ج ب��ال��م��وت م��رح��بً��ا ف��ي��ا
ش��اف��ي��ا ال��ع��ي��ش ع��ل��ة م��ن ال��ردى ك��ك��أس ت��رى ول��ن ال��ه��م��وم ال��م��رء م��ع ت��م��وت
راض��ي��ا ج��ذالن األرض ظ��ه��ر أله��ج��ر وإن��ن��ي ب��آٍس ش��يء ع��ل��ى ول��س��ت
م��ق��ام��ي��ا ف��اج��ت��وي��ت ع��ن��ائ��ي أط��ل��ن ل��واع��ًج��ا أن غ��ي��ر ع��م��ري ط��ال وم��ا
ال��ظ��وام��ي��ا ال��ق��ل��وب ال��ل��ه س��ق��ى وق��ول��وا ف��ت��رح��م��وا ال��ردى داع��ي ب��ن��ا أه��اب
ل��س��ان��ي��ا إال ال��م��ح��ت��وم ال��ردى ب��ق��ي��د ف��إن��ن��ي ع��ن��ي األرض��ي��ن ودِّع وق��م
وادي��ا ل��ل��ج��ن م��وام��ي��ه��نَّ ت��خ��ال م��خ��وف��ة ع��اري��ات ل��ج��ب��ال وق��ل
ال��ن��وام��ي��ا ال��ش��ج��وَن ب��ذك��راه��ا وغ��ذِّي واألغ��ان��ي��ا ص��وت��ه ل��ي أط��ل��ق��ي أال
ال��ف��ي��اف��ي��ا م��ث��ل��ه��ن ي��غ��ش��ى ك��ان ف��ق��د ع��ب��ق��ري��ة ج��نَّ��ٌة ع��ن��ه ت��ِع أل��م
ال��ت��ع��اوي��ا إال ال��ج��ن��ان ت��ح��س��ن وم��ا س��م��اع��ه��ا وع��اه م��ا ت��ؤدي وك��ي��ف
ال��روان��ي��ا ال��ع��ي��ون أج��ل��ي، ع��اش��ٌق، ق��ض��ى وأط��رق��ي غ��ض��ي ال��زه��ر ع��ي��ون ي��ا وق��ل
س��اري��ا ال��ط��ل ال ال��ح��ب دم��وع س��ق��ت��ه��ا خ��م��ي��ل��ة ال��ج��م��ال روض ف��ي ك��ان ل��ق��د
س��واف��ي��ا ال��ري��اح ع��ص��ف ب��ه��ا وأل��وى ع��وده��ا ح ت��ص��وَّ ح��ت��ى ف��أع��ط��ش��تُ��ه��ا
م��ت��رائ��ي��ا ب��ي��ن��ه��م خ��ي��اًال ف��ع��اش ق��وم��ه ب��ي��ن ن��ف��س��ه أف��ردتْ��ه ل��ق��د
ب��ادي��ا ل��ي��س أم��ره��ا ض��ع��ف ح��وائ��ل ب��ه��ا أح��دق��ت ق��وة إال ك��ان وم��ا
ل��ي��ال��ي��ا ح��م��ل��ن ب��أي��ام ف��ك��ي��ف ل��س��اع��ة ح��م��ًال ي��س��ط��ي��ع وم��ا ف��ع��اد
ن��اع��ي��ا ال��م��ج��ل��ج��ل ال��رع��د ب��ه��ا وق��ام أف��ردت ك��ال��س��ح��اب��ة إال ك��ان وم��ا
راغ��ي��ا ب��ات ك��م ل��ل��ع��ي��ش س��اح��ٍل ع��ل��ى ت��ح��ط��م��ت ق��د م��وج��ة إال ك��ان وم��ا
ص��اح��ي��ا ال��ع��ي��ش ذا ح��ل��م م��ن غ��دا ول��ك��ن ك��رى ه��اض��ه وال م��وت غ��ال��ه وم��ا
ال��م��ت��الل��ي��ا ط��ل��ك س��ن��اء وح��ول ف��ائ��ت��ل��ق ف��ج��ر ي��ا ال��م��وت إال م��ات وم��ا
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ال��ح��وان��ي��ا ال��ض��ل��وع أع��ارت��ه وق��دًم��ا أم��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي إال غ��اب وال
ش��ادي��ا ب��ات م��ا ال��غ��ري��د س��ج��ع��ة وف��ي ص��وت��ه ال��رع��د ه��زم��ة ف��ي اس��م��ع��وا ف��ق��وم��وا
ع��اص��ي��ا ي��ُك ول��م ف��ل��ب��اه��ا دع��ت��ه ال��ت��ي ال��ق��درة ل��ن��ا ت��ب��دو ح��ي��ث��م��ا وف��ي

∗∗∗
آب��ي��ا ال��ن��وازل ري��ب ع��ل��ى ع��ص��يٍّ��ا ب��دم��ع��ه��ا وع��ه��دي اخ��ض��ل��ت ع��ي��ن��ك أرى
ب��اك��ي��ا ك��ن��ت إن ال��دم��ع ف��ي��ض ق��ل وق��د ال��بُ��ك��ى ع��ادة ع��ن ال��ج��ف��ن ه��ذا ج��ل ل��ق��د
غ��وال��ي��ا ال��غ��رام س��وم ع��ل��ى أب��اة أدم��ًع��ا ل��م��وت��َي ت��رخ��ص وال ت��ع��ز
س��ال��ي��ا ق��ل��ب��ك ب��ات أم أبَ��كَّ��ي��ت��ن��ا ح��ف��رت��ي ط��وت��ن��َي إن ع��ل��ي��ن��ا س��واء
ف��ن��ائ��ي��ا ت��راع��ي ج��ن��ب��ي إل��ى وأن��ت ح��م��ام��ي��ا أل��ق��ى س��وف أن��ي ب��ح��س��ب��َي
األم��ان��ي��ا ع��ق��رت م��ا ألم��ر ول��ك��ن ت��ك��رًم��ا ق��ن��ع��ت أن��ي ت��ح��س��ب��وا وال
ج��ائ��ي��ا ك��ان م��ا راح ح��ت��ى وح��ش��رج��ن ب��ره��ة ت��رددن أن��ف��اًس��ا وردد
ال��م��ن��ادي��ا ي��ب��ال��ي ال ��ا م��رمٍّ ي��ن��ادي ف��وق��ه ف��ان��ق��ض ال��ص��ب��ر ال��ح��ب��ي��ب ف��خ��ان
ج��اري��ا ك��ان م��ا ال��دم��ع ي��س��ت��ج��ي��ر غ��دا خ��ل��ب��ا األم��ان��َي ب��رق رأى ف��ل��م��ا
ج��ان��ي��ا ص��رت ل��ق��د وي��ح��ي أي��ا ف��ق��ال ودالل��ه ح��س��ن��ه ج��ن��اه م��ا رأى
م��ت��غ��اب��ي��ا ً ام��َرأ ك��ن��ت ول��ك��ن��ن��ي غ��ب��اوة ب��ي ت��ك��ن ل��م ال��ع��وادي ع��دت��ن��ي
ظ��ام��ي��ا ي��ق��ت��ل ال��ت��ب��ري��ح ي��دع وم��ن ع��ام��ًدا ال��ن��ف��س ي��ق��ت��ل م��ن س��واس��ي��ة
ض��اف��ي��ا ال��م��وت أل��ب��س��ت��ك وق��د ورح��ت خ��ال��ًدا ق��ري��ض��ك م��ن ج��م��اًال ل��ب��س��ت
ق��ان��ي��ا وال��دم��ع اآلالم وس��وغ��ت��ك ن��ف��ح��ة ذك��راك ط��ي��ب م��ن وس��وغ��ت��ن��ي
ك��اس��ي��ا وأص��ب��ح أم��س��ي وك��م ت��زي��ن ال��ت��ي م��ن ال��ج��م��ال ع��اري ل��خ��ل��ف��ت��ن��ي
ب��ن��ان��ي��ا ع��ض ال��ي��وم ي��ن��ف��َع��نِّ��ي وه��ل ت��ح��س��ًرا ال��ب��ن��ان ال��م��اض��ي ع��ل��ى أع��ض
وداع��ي��ا ل��ل��ش��ق��اء ب��ابً��ا ال��ه��زل غ��دا ول��رب��م��ا ه��ازًال أق��س��و ك��ن��ت ل��ق��د
ن��اري��ا ال��ده��ر ع��ل��ى ت��ذك��ي ب��ه��ا أُح��س رق��ة ال��ت��ف��رق ط��ول ع��ل��ى َف��ِب��ئ��س��ْت
ال��دراري��ا ال��ن��ج��وم ال��غ��ي��م ي��ح��ج��ب ف��ق��د ت��م��ت وإن ع��ل��ق��ت م��ن وي��م��ض��ي س��ت��ب��ق��ى
ف��ان��ي��ا ي��ص��ب��ح س��وف ظ��لٌّ وغ��ي��رك ال��دن��ا ب��ه ت��س��ت��ض��يء ن��ور وأن��ك
ال��ع��واري��ا ي��س��ت��رد ده��ر ودي��ع��ة وغ��ي��ره ي��ب��ل��ى ل��ي��س ُح��س��ن وأن��ك
ذاوي��ا ل��ي��س ال��ذي ال��م��ج��د ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا ب��ن��ص��ي��ب��ه ده��ره م��ن آخ��ذًا ف��ي��ا
ف��ؤادي��ا ت��ب��ل أن أح��رى ك��ن��ت وإن ُدُج��نَّ��ة ك��ل ألس��ت��س��ق��ي��ك وإن��ي
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الظالم خواطر

اآلم��اال أك��ف��ان��ه��ا ف��ي ول��ف��ف��ت األج��ذاال األس��ى ب��ح��ر ف��ي أغ��رق��ُت
اآلج��اال ي��ن��س��خ ظ��الٍّ ل��ل��م��وت م��ت��ف��يِّ��ئً��ا ال��ه��وى وادي ف��ي ون��زل��ت
أوش��اال ��ه��ا ل��جِّ زاخ��ر وأع��اد ف��أظ��ل��م��ت ال��ح��ي��اة ش��م��َس ال��ج��وى ك��س��ف
أط��الال ب��ع��ده��ا ح��ي��ات��ي ت��رك��ْت ع��ص��ف��ة ال��ل��ي��ال��ي ن��وُب ب��ن��ا ع��ص��ف��ت
ع��ض��اال إل��يَّ س��ي��ًال وت��ص��وَّب��ت ب��ص��دره ال��زم��ان ل��ج��ُج وت��ج��اي��ش��ت
األه��واال ويُ��ن��ب��ت ال��س��م��وم ي��ج��ن��ي م��وب��ئً��ا زم��انً��ا ده��ري م��ن ف��رع��ي��ُت

∗∗∗
��اال ج��فَّ ب��ارًدا ض��وئ��ك ب��ال م��ا س��اه��ًرا ال��ل��ي��ال��َي يُ��ح��ي��ي م��ن ش��م��س ي��ا
ال��ق��تَّ��اال س��واده ال��ع��ي��ون وتُ��ري ف��ت��ع��ي��ن��ه س��دول��ه ال��ظ��الُم ي��رخ��ي
األذي��اال األع��ص��ُر ع��ل��ي��ه��ا ج��رَّت ال��ت��ي ك��ال��ل��ذاذات إال أن��ت م��ا
إش��ع��اال وال ح��رٍّا ل��ش��ع��اع��ه ت��رى ال ول��ك��ن ال��م��اض��ي ل��ي��ض��ي��ئ��ن��ا

∗∗∗
ك��الال ال��وج��وُد ه��م��د ف��ك��أن��م��ا س��ك��ون��ه ال��ظ��الم ع��ل��ى ال��ح��م��اُم خ��ل��ع
وج��الال م��ه��اب��ة ال��ص��دور م��لء ن��اط��ق س��ك��وٌن ال��دن��ي��ا وت��ك��نَّ��ف
ج��م��اال ال��ف��ات��ن��ات ال��ن��ج��وم زه��ُر ت��زي��ن��ه��ا ال��س��م��اء ه��ذي وك��أن��م��ا
س��رب��اال وأف��اض��ه غ��ف��ت ��ا ل��مَّ ال��ه��وى أس��دل��ه األك��وان ع��ل��ى س��ت��ٌر
ح��اال وأب��دع ت��ص��وي��ًرا وأج��لَّ م��ن��ظ��ًرا أروع ال��ك��وَن اإلل��ه خ��ل��ق



املازني ديوان

وأط��اال ث��ي��اب��ه ال��رب��اُب ح��اك ض��اح��ك��ا روًض��ا األرض وج��وَه وك��س��ا
ظ��الال ال��وارف��ات ال��ري��اض ب��ي��ن وك��وَره��ا ال��ص��ادح��ات ال��ط��ي��وَر وح��ب��ا
ال��ج��وَّاال ال��ث��رى ج��وف ف��ي وال��دوَد ق��ط��ي��نَ��ه��ا ال��ب��ح��ار ق��اع ف��ي وأق��رَّ
واآلم��اال اآلالم وح��ب��اه��م ون��س��َل��ه ب��ال��ش��ق��اء آدم واخ��ت��صَّ

∗∗∗
ت��ع��ال��ى ال��م��خ��ط��ئ��ي��ن ربِّ ب��ال��ل��ه ش��ب��ي��ه��ة ول��س��ِت ال��دن��ي��ا ذي أم ي��ا
األف��ض��اال ج��ح��ودن��ا ت��ن��ك��ري��ن أو وص��ي��ام��ن��ا ص��الت��ن��ا ت��ط��ل��ب��ي��ن م��ا
ف��ع��اال أس��اء وم��ن وال��م��ح��س��ن��ون وم��ض��يِّ��ع ح��اف��ظ ع��ن��دِك س��يَّ��ان
ك��م��اال ت��ف��ي��ض أم م��ن بُ��ورك��ِت دائ��بً��ا ع��ط��ف��ك ب��ظ��ل ي��ل��وذ ك��لٌّ
واألوج��اال واألط��م��اع وال��ب��غ��ض ال��ه��وى ت��دري��ن ل��س��ت ح��ت��ى وك��رم��ت
األش��غ��اال ج��اللُ��ك ح��م��اك ف��ل��ق��د ال��ردى ب��ن��و يُ��ح��س ع��م��ا س��ب��ح��ان��ه��ا

∗∗∗
اإلش��ك��اال وت��دف��ع ال��ش��ك��وَك ت��ج��ل��و ث��ورة ال��ل��ي��ال��ي ع��اص��ف��ة س��ت��ث��ور
أغ��ف��اال وت��ح��ي��ل��ه��ا ال��ردى ق��وس ن��ا األدي��ان خ��رائ��ب ف��وق وت��دق
ض��الال ال��ن��ف��وس م��نَّ��ى م��ن إي��اه ب��زَّه ��ا ح��قٍّ ل��ل��م��س��ل��وب وت��رد
ط��اال ي��ك��ن وإن ج��ه��ل م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ت��أس��ْي ف��ال ال��دن��ي��ا ذي أم ي��ا
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الشعراء عزاء

وي��وج��ُف ل��ل��ب��وار ب��ن��ف��س��ي ي��غ��ذ ض��ن��ي وي��غ��ل��ب��ن��ي ي��أس��ي س��ي��ع��رق��ن��ي
م��ت��خ��وف ج��ان��ب ع��ل��م��ت��م ل��و ل��ه م��ف��وًف��ا ع��ل��يَّ ش��ع��ًرا ت��ن��ف��س��وا ف��ال
م��ط��رف وش��ي ال��ش��م��س غ��روب م��ن ل��ه��ا غ��م��ائ��ًم��ا ال��ري��اح ه��ذي ن��ظ��م��ت ك��م��ا
وم��ت��ل��ف م��ذي��ب ي��وش��ي��ه��ا وم��م��ا م��م��زق ي��ض��م م��م��ا ي��ه��دده��ا
ون��ق��ط��ف ن��ش��ور م��ا س��وان��ا وي��ج��ن��ي ن��ف��وس��ن��ا ن��ذي��ب ق��وم م��ن ال��ل��ه ل��ن��ا
ن��ت��ل��ه��ف ب��ي��ن��ه��م ع��ط��اش ون��ح��ن ق��ل��وب��ه��م ريٍّ��ا ال��ن��اس ع��ن��ا وي��ص��در
وأع��رف أدرى ب��ال��ع��ي��ش أن��ن��ا ع��ل��ى ن��ع��ي��م��ه دون ال��ع��ي��ش ش��ق��اء ن��ذوق
ال��م��ث��ق��ف ال��ق��ري��ض ال��س��ؤل ب��ل��غ إذا ل��ذاذة أخ��ط��أت��ن��ا م��ا ول��ك��ن��ه
ي��ت��ش��وف م��وح��ًش��ا ق��ل��بً��ا وآن��س م��ف��ج��ع ل��ه��ي��ف ع��ن س��رَّى ه��و إذا
ن��ن��ص��ف وال��ع��ي��ش األي��ام م��ن ون��ح��ن ظ��ل��م��ه��ا ج��ل إذا ال��دن��ي��ا ن��ح��ف��ل ف��م��ا





احلب الرشأو زهرة

وال��ه��م��وْم ال��ك��رب ووردة وال��ش��ق��اء ال��ن��ح��س زه��رة ي��ا
ال��س��م��وم أن��دائ��ك وط��يُّ ال��م��ن��اي��ا أن��ف��اس��ك ت��ن��ف��ح
ل��ل��ن��ع��ي��م ال��ن��اب م��ط��رورة األف��اع��ي ح��ول��ك م��ن ت��رود
ب��ال��رم��ي��م ال��دود ف��رح��ة ي��ا دوٌد وأن��ت رم��ٌس ال��ع��ي��ش

∗∗∗
ال��ب��ه��ي��م ل��ي��َل��ن��ا ن��خ��ال��ه ح��ت��ى ال��ن��ه��ار م��ن��ه��ا ي��ص��دأ
ي��ري��م أو ي��ن��ج��اب ف��ك��ي��ف ك��ف��ي��ف وق��ع��ه��ا م��ن وال��ل��ي��ل
ع��ق��ي��م ش��ره��ا م��ن ف��ال��ن��ف��س ت��ن��م��و ح��ي��ث ال��ظ��نُّ ي��خ��ص��ب ال
ال��خ��ص��وم ب��ال��ق��ن��ا ال��ت��ق��ت ك��م��ا ع��راًك��ا ال��ح��ش��ا دون ت��ت��رك
ال��ح��زي��م ي��ض��م��ر ال��ذي أودى ف��ؤاد ف��ي ��رن ت��ك��سَّ ف��إن
ي��دوم ال وه��و ال��ص��ب��ا م��ن ال��ل��ي��ال��ي ت��ث��أر ك��أن��م��ا
وال��ج��س��وم ال��ن��ف��س ط��ع��ام��ه��ا ن��اًرا ال��ض��ل��وع دون ت��وق��د
ال��ج��ح��ي��م! ذي ال��ح��س��ن ج��ن��ة م��ن يُ��ج��ن��ى ك��ي��ف ل��ل��ح��ب ب��ؤس ي��ا
ال��ذم��ي��م! ي��ح��م��د ل��و ب��ال��ب��غ��ض ت��غ��نَّ��وا ه��ل ل��ل��ن��اس ب��ؤس ي��ا
ب��ال��ج��س��ي��م! ل��ي��س وخ��ط��بُ��ه ي��ع��نِّ��ي م��ا ال��ب��غ��ض ف��ي ول��ي��س





النفس حماسبة

ال��ك��واذب األم��ان��ي ف��ي ع��م��ري وأن��ف��ق��ت وغ��ف��ل��ة ح��ل��م ب��ي��ن ش��ب��اب��ي أض��ع��ت
ض��ارب ق��وس ع��ن ال��س��ه��م م��ث��ل وأدب��ر ال��ص��ب��ا ف��ات��ن��ي وق��د ش��يء ل��ي ي��ب��َق ول��م
وال��م��ع��اط��ب ال��ذوى ب��ع��د م��رن��ح��ة وري��ف��ة خ��ض��ًرا ال��ص��ف��ر ال��غ��ص��ون ت��ع��ود
آي��ب ك��رُّ ل��ه��ا ف��ات��ت ف��رص��ة وال م��رج��ع ال��ع��م��ر م��ن ي��م��ض��ي ل��م��ا ول��ي��س
ال��ت��ج��ارب ب��ع��ض ج��رب��ت أن وح��ل��م��َي وف��ط��ن��ت��ي وف��ه��م��ي ع��ل��م��ي ف��ي زاد ب��ل��ى
ال��ج��واذب ط��وع ال��ع��ي��ش ف��ي ت��غ��ادرن��ي ك��ث��ي��رة ف��ل��وال ع��زم��ي ف��ي ول��ك��نَّ
ال��م��ط��ال��ب دون ال��ع��زم ض��ع��ف ح��ال إذا وف��ط��ن��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��م خ��ي��ر وم��ا
ال��م��غ��اي��ب ف��ي ل��ن��ا م��ذخ��وًرا وآخ��ر ن��ري��ق��ه ع��م��ًرا ع��م��ري��ن، ل��ن��ا ك��أنَّ
ج��ان��ب ب��ع��د ج��ان��ب م��ن��ه وي��رق��ع ك��ث��وب��ه يُ��رف��ى ال��م��رء ع��م��ر ل��ي��ت أال





الصبوات تقديم

ال��ص��ب��وات ل��ق��دي��م زه��رات��ي ي��ا أي��ن��ع��ي
ال��س��ال��ف��ات ال��ع��ذاب ل��ي��ال��ي ذك��رى ت��زل ل��م
ال��ن��ف��ح��ات م��س��ك ـ��ع��ث ت��ب��ـ ق��د ب��ال��ذه��ن ح��ي��ة
ش��ي��ات ح��س��ن ف��ي ت��ل��ك م��ث��ي��ًال أه��دي��ت ح��ي��ن
ال��ب��س��م��ات ل��ؤلُ��ِئ��ي ال��ص��ف��ح��ات ل��وض��يء
ال��ل��ح��ظ��ات ن��رج��س��ي ال��ق��س��م��ات ي��وس��ف��ي
ال��س��ط��وات وع��ر وْه��و إل��ي��ه ال��ده��ر ص��م��د
ال��ع��زم��ات ب��م��اض��ي ـ��ن ال��ح��س��ـ ذي ط��اق��ة ع��س��ى م��ا
ال��ذاوي��ات ح��ب ي��ذِو ��ا ول��مَّ ال��ح��س��ن ف��ذوى
ال��وج��ن��ات زه��ور ـ��ت خ��ن��ـ ال ال��ش��ع��ر زه��ور ي��ا
ال��ح��س��ن��ات وح��ي ك��ان ح��س��ن أخ��ل��ق ي��ك��ن إن
ال��ن��س��م��ات س��ح��ري ��ا غ��ضٍّ ك��ان ف��ق��دي��ًم��ا
ال��ض��ح��ك��ات ب��ط��ل ـ��ن ال��ح��س��ـ ج��ادك وق��دي��ًم��ا
ال��س��ق��اِة ع��ه��دي واح��ف��ظ��ي ذواه ف��وق أي��ن��ع��ي





املحبوب عظة

أخ��لَّ��ُد ال��ع��ذاب ف��ي ت��ت��رك��نِّ��ي وال أح��م��ُد ك��ن��ت ال��ذي ال��ع��ه��د إل��ى ُع��ْد أال
أع��ب��د ب��ت ال��ذي أخ��ش��ى ول��ك��ن��م��ا ه��واك��ُم س��ل��وت أن��ي ال ه��ج��رت��ك
ي��وج��د ال��خ��ي��ر ف��ي ال��ش��ر وب��ع��ض م��خ��وٌف وال��ه��وى أخ��اف��ك ل��ك��ن��ي أح��ب��ك
م��ت��ودد م��ن��ك��ُم ل��ي ي��ك��ن ل��م إذا وال��ن��وى ق��رب��ك س��ي��ان أن��ه ع��ل��ى
وال��ت��وج��د األس��ى وي��ب��ك��ي��ن��ي ف��ت��ل��ه��و وغ��ب��ط��ة أن��ًس��ا اإلخ��وان ي��ض��اح��ك��ك
م��س��ِع��د ال��ق��ل��ب ي��وج��ع م��ا ع��ل��ى وأنِّ��ي ��ن��ا يُ��ِح��سُّ ال اله��يً��ا م��الم��ي ف��ك��ي��ف
م��ت��ج��ل��د ص��اب��ر وأنِّ��ي ع��ي��وف وأنَّ��ن��ي ك��ت��وٌم أن��ي ن��اف��ع��ي وه��ل
��د م��ن��ضَّ س��ل��ك ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ودم��ع��ي س��ه��رت��ه ل��ي��ل ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي أال
أس��ود ه��ي أو ال��ل��ي��ل م��ث��ل ح��وال��ك خ��واط��ٌر وص��ح��ب��ي وس��واس��ي س��م��ي��رَي
وأب��ع��د س��رِّي ع��ن��ك ح��ت��ى وأك��ت��م ب��ن��ا ي��ل��ه��ج��وا أن ال��ن��اس ع��ل��ي��ك أخ��اف
وأرش��د أح��ج��ى ال��ب��ع��د أن ي��ق��ي��ن��َي ال��ج��وى م��ن أع��ان��ي م��ا ع��ن��دي َن وَه��وَّ
م��وص��د ال��م��ب��رح ال��س��ر ع��ل��ى وص��دري ل��غ��ل��ت��ي ب��الٍّ م��ن��ك ��ي أرجِّ وك��ي��ف
وتُ��رع��د تُ��رغ��ي ف��ي��ه ال��م��ن��اي��ا ت��ظ��ل م��ت��زاخ��ر ب��ي��ن��ن��ا ب��ح��ٌر ��ر ت��ف��جَّ
وت��ورد إل��ي��ه ن��ف��س��ي وت��ج��ذب��ن��ي رك��ب��ت��ه إم��ا ال��ه��وَل ع��ل��يَّ أخ��اف
��ُد ُرصَّ ل��ل��ن��ف��س واأله��وال وأع��رض ك��ث��ي��رة ف��ي��ك واآلم��ال ف��أق��ب��ُل
م��ه��دد ش��يء ك��ل إذ ال��ردى وأخ��ش��ى ع م��روِّ ح��ل��م ك��ل إذ ال��ك��رى وأخ��ش��ى
ي��ت��ودد م��ن ك��ل ت��ص��اف��ي ع��ط��وًف��ا ت��ك��ن وإن ال��م��ل��ه��ي��ات ع��ن��ي ب��ك َخ��ل��ت
وتَ��َغ��رُُّد ال��ورى ت��ع��ي��ي ص��دح��ة ل��ه ال��ذي س��وى ال��ق��ل��وب أط��ي��ار ت��ص��ادُح



املازني ديوان

وي��ب��رد ل��ه ي��ب��دو م��ا يُ��َق��ب��ل س��م��اح��ة أن��ت ال��ص��ب��ح ن��س��ي��م وم��ث��ل
ال��ت��ورُّد ع��ل��ي��ه��ا ي��ج��ن��ي غ��ًدا وك��ي��ف رواؤه��ا ك��ي��ف ل��ألزه��ار ت��َر أل��م
ال��ي��د ت��ق��ل��ب��ه��ا أم��س��ت إن ح ت��ص��وِّ أن��ه��ا غ��ي��ر ح��س��ن��ه��ا م��ن��ه��ا ي��روق��ك
ت��ب��ع��د ل��ي��س غ��اي��ة ط��ل��وب ل��ك��ل ت��ك��ن ف��ال ح��ي��ن ب��ع��د ت��ذوي ك��ذل��ك
م��ورد ال��وج��ه الم��ع م��اء ك��ل ف��م��ا أه��ل��ه ل��ي��س ً ام��َرأ ال��ود ت��م��ن��ح وال
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وباطلها عبثاحلياة

شكري إىل

��ِد وت��ص��عُّ ت��ص��وٍُّب ط��ول وت��ذمُّ ص��روف��ه��ا تُ��ح��سُّ ال ح��ي��اة ت��ب��غ��ي
األوغ��د ال��ه��م��وم خ��ل��ق م��ن وع��ل��يَّ األس��ى ت��خ��ال��ج��ك وق��د ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
م��ق��ي��د خ��ط��و ال��غ��اي��ات إل��ى ي��خ��ط��و م��ت��ج��ل��د واج��د ك��ل��ي��ن��ا إن��ا
األرب��د ال��ظ��الم ك��ح��اش��ي��ة ب��دٍم ح��ي��ات��ن��ا ال��زم��ان ك��ت��ب وك��أن��م��ا
ال��ش��رد ال��ص��الل م��ره��وب ي��ح��وي��ن م��ا ه��ول ل��ش��دة أس��ط��ره��ا وك��أن
األب��رد ال��ش��ب��اب أي��ام ظ��ل ف��ي وط��ي��ب��ه��ا ب��ال��ح��ي��اة أُوِم��ُن ك��ن��ُت ق��د
ي��ه��ت��دي ق��د ب��ه ب��م��ا ي��ض��ل أع��م��ى ك��أن��ن��ي ب��ال��ن��ع��ي��م أك��ف��ر ف��ال��ي��وم
��د ُم��ص��فَّ ع��ث��َر ثَ��بَ��تُّ ح��ي��ث وأزلُّ م��ب��ت��ورة ي��ًدا ل��ل��دن��ي��ا وأم��دُّ
ال��م��ي��د ال��غ��ص��ون ج��ن��ى ق��ط��ف��ُت ول��ك��م م��ق��ل��م غ��ي��ر ال��ش��وك أج��ن��ي وأروح
ال��م��ت��ب��دد ال��م��ن��ى ورق ع��ل��ى ل��ه��ف��ي ك��ل��ه��ا خ��ري��ًف��ا ل��ي��ال��ي��ن��ا ع��ادت
ال��ي��د ع��ل��ى أوراق��ه��ن وت��س��اق��ط��ت أف��ن��ان��ه ص��وََّح��ت ع��ي��ٍش خ��ي��ر م��ا
ن��وج��د ل��م ك��أْن ي��ب��ال��ي��ن��ا إن م��ا ب��ع��دل��ه ال��وج��ود ش��م��ل َم��ن ل��ك��أنَّ
ت��ج��ل��دي ي��ف��ي��د م��اذا أم ب��ال��ع��ي��ش وت��ب��رُّم��ي ��ط��ي ت��س��خُّ ي��ف��ي��د م��اذا
ت��خ��م��د ل��م ل��ه��ا وأن��ف��اٌس م��ات��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��َس م��ك��روه��ه��ا ع��ل��ى ف��اردْد
ال��رُّكَّ��د ظ��الل��ه��نَّ ث��ق��ل ت��ن��س��ي��ك ق��واف��يً��ا ح��ض��رَن إذا ال��ه��م��وَم َواْق��ِر
ت��ط��رد ل��م إذا م��خ��اوف��ه ي��ن��س��ى ل��ع��ل��ه ال��ظ��الم ف��ي ي��ص��رخ ك��ال��ط��ف��ل





الشباب حلم

ن��زح��ا ح��ت��ى ط��ف م��ا م��ل��ك ال��ك��رى ي��ج��ت��اب ال��ه��م ل��ن��ج��ي

∗∗∗
ك��ال��ح��ل��م وال ك��ان ح��ل��م
ب��األل��م ل��ي ال��ل��ذات ي��ص��ل
ال��م��ن��ص��رم ال��ه��وى ك��أغ��اري��د

ي��ص��ب��ح��ا ح��ت��ى أم��ه��ل ل��ي��ت��ه ض��ح��ى ش��م��س غ��رت��ه رأت م��ا

∗∗∗
ب��دا أن ل��م��ا ال��ن��ف��س ح��دث��ت��ن��ي
ال��س��ن��ى ��اح وضَّ ال��ل��ي��ل ك��ن��ج��وم
ال��ج��ن��ى ح��ل��و غ��رد ب��رب��ي��ع

ال��ب��رح��ا ش��م��ت ك��ن��ت ف��ك��أن��ي ال��م��ن��ى ق��د ع��ل��ى ال��ح��ظ ح��اك��ه

∗∗∗
ال��س��م��وم ال��ري��ُح ري��ح��ان��ت��ي ص��وَّح��ت
ال��ن��س��ي��م خ��د ث��غ��ره��ا ي��ق��بِّ��ل ل��م
ال��ن��ع��ي��م اب��ت��س��ام��ات ت��در ول��م ال

رب��ح��ا — م��ن��ي ال��ص��ف��ق��ة رب��ح ل��ل��ردى ط��وب��ى ال��م��وت ورع��اه��ا



املازني ديوان

∗∗∗
ال��ش��ج��ي ال��ق��ل��ب ري��ح��ان��ة ي��ا إي��ه
ال��وض��ي ال��ن��ور روض��ة ف��ي ن��وري
ال��س��رم��دي ب��ش��ذاك وان��ف��ح��ي��ن��ا

ال��ف��رح��ا وع��ف��ت ال��ع��م��ر أج��ل��ِك ل��ألس��ى ن��ف��س��ي أس��ل��م��ت إن��ن��ي
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الشاعر

ال��م��راق��م ج��ل��ي��ل س��ف��ر ف��ي ي��ط��ال��ع ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��غ��ي��ب س��ت��ور م��ن ي��رى
ال��ك��رائ��م ال��آلل��ي ب��أص��داف ي��ج��ي��ش ب��ن��ائ��م ل��ي ي��ق��ظ��ان خ��اط��ر ل��ه
ال��م��ت��راك��م ال��ع��ارض ك��ص��وب ن��ق��ي ك��ن��وره س��م��ح ال��ص��ب��ح ك��خ��د ص��ق��ي��ل
م��ت��الط��م زاخ��ر ف��ي ق��ط��رة ب��ه��ا ُرح��ب��ه��ا ف��رط م��ن ال��ك��ون ك��أن وروح
ق��ات��م أغ��ب��ر ك��ل ح��واش��ي ي��ض��يء س��ه��ام��ه ري��ش ال��ب��رق ك��أن ول��ح��ظ
ال��غ��م��ائ��م س��ح ال��ع��ق��ل ب��ف��ي��ض ي��س��ح س��ي��ره��ا م��ث��ل ف��ي ال��ش��م��س ك��ض��وء ول��ف��ظ
ال��ب��واس��م ال��ث��غ��ور ب��أن��ف��اس أرج��ن ح��روف��ه م��ث��ان��ي ف��ي ري��اًض��ا ك��أن
ال��ه��واج��م ال��ري��اح ظ��ه��ر وي��رك��ب��ه ح��دي��ث��ه ال��ن��س��ي��م خ��ف��اق ي��ح��م��ل
وال��م��خ��ارم ال��رُّبَ��ى ب��ي��ن وت��ن��ش��ده خ��م��ي��ل��ة ك��ل أف��واف ف��ي ف��ت��ج��ري��ه
ال��ح��م��ائ��م ص��دور ف��ي س��ج��ًع��ا وت��وح��ي��ه س��ح��رة ال��زه��ر ع��ل��ى أن��داء وت��ل��ق��ي��ه
ال��غ��واش��م ال��رع��ود ق��ص��ف ي��ج��اوب��ه��ا آي��س ص��رخ��ة ال��ج��و ف��ي وت��رس��ل��ه
ال��م��ع��ال��م ب��ادي ال��ح��ق س��ب��ي��ل ي��ري��ه��م واض��ًح��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ف��ج��ًرا وت��ط��ل��ع��ه
ال��ك��وات��م ال��ق��ل��وب ف��ي ص��داه��ا ي��رن ح��ب��س��ه��ا ط��ال ص��رخ��ة إال ال��ش��ع��ر وم��ا
ال��ع��زائ��م خ��ام��دات ط��وًرا وي��ض��رم األس��ى ع��ل��ى ال��ع��زاء أن��داء ي��رق��رق

∗∗∗
ال��م��ب��اس��م ب��ن��ور ووش��اه��ا ال��ج��م��ال ن��دى ط��ل��ه��ا ال��ت��ي ال��ح��ب روض��ة ف��ي��ا
ل��ل��خ��ي��اش��م م��ل��ؤه ح��ي��ات��ي ف��إن ع��رف��ه ظ��الل��ك ف��ي أن��ش��ق دع��ي��ن��ي
ال��ع��ق��ائ��م ك��ال��ب��ط��ون ج��ف��ن��ي ول��ك��ن ه��رق��ت��ه��ا ل��و ع��ب��رة ش��ف��ائ��ي وإن



املازني ديوان

ال��ظ��وال��م ال��ع��ي��ون ب��ج��م��ات ش��ق��ي��ت ب��س��ج��ع��ة ف��ي��ك ال��ل��ه «ي��غ��ث��ِن» ل��م ف��إن
ال��س��واج��م ال��دم��وع ص��وب ع��ن ل��ي��غ��ن��ي��ه وإن��ه س��ل��وى ل��ل��م��ف��ئُ��ود ال��ش��ع��ر وف��ي
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العقاد إىل

آث��ار األح��ي��اء ع��ن وأذه��ل��ت��ك ال��دار خ��ل��ص��ان��ك ع��ن أق��ص��ت��ك ع��ب��اس
ج��ار ل��ي أن��ت إذ زم��نً��ا م��ل��ي��ت��ه خ��ض��ل دوح��ه ع��ه��ًدا ف��دي��ت��ك أذك��ر
إع��ص��ار ث��ار أو أف��ق دج��ى ف��م��ا أن��ج��م��ه��ا ال��ود وك��ان س��م��اءً ك��ن��ا
وإك��ب��ار إع��ظ��ام ف��ي��ه ه��االت��ه أف��ق ف��ي ال��ح��ب ه��الل ي��س��ري وك��ان
أزه��ار ال��روض ف��ي ب��ه ت��ح��ي��ا ك��ال��ط��ل ب��ق��اف��ي��ة ب��ع��د ع��ل��ى أخ��اك ف��زر
زوار وال��ت��ح��ن��ان ال��ش��وق ب��ج��م��ح��ة وص��ل��ت��ن��ا األي��ام ب��ت��ت وإن إن��ي





إىلصديق

ال��غ��ري��ق ال��ق��وم إل��ى ي��وم��ي ك��م��ا ال��ت��ن��ائ��ي ع��ل��ى ال��ف��ؤاد ي��ح��ي��ي��ك
ص��ف��ي��ق ب��ك��ُم ون��س��ج��ه��ا وك��ن��ت ع��ي��ش��ي أث��واب ب��ع��دك��م ��ع أرقِّ
ال��خ��روق أع��ي��ت��ن��ي ال��داء ول��ي��ت ف��ل��م��ا ط��بٍّ��ا أظ��ن��ن��ي وك��ن��ت
ش��روق غ��ارب��ة ل��ك��ل أق��ول ظ��الم ب��ي ت��م��ط��ى إذا وك��ن��ت
ال��غ��س��وق ال��ل��ي��ل ع��روق��ه ك��أن ح��ت��ى ال��ش��م��س ض��وء أه��اب ف��ص��رت
ح��ري��ق ب��ه م��ن��ه ال��ق��ل��ب ك��أن ك��ش��وق��ي ش��وق ع��ن��دك��م ل��ي ف��ه��ل
ال��ش��ف��ي��ق ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ي��ح��ن��و ك��م��ا ع��ل��ي��ه ف��اح��ن��ن ن��اش��ئ��ي ودادي
ت��ض��ي��ق وال ال��زم��ان ب��ه��ا ي��ض��ي��ق رق��اق ك��ع��ه��دي��ه��ا ب��أخ��الق
ال��ع��ق��وق دي��دن��ه��ا األي��ام أرى إن��ي ل��ألي��ام تُ��س��ل��ْم��ه وال
ع��ل��وق ب��ق��ل��ب��ي��ن��ا ل��ه ي��ظ��ل م��ث��ل��ي ال��ق��ل��ب ح��ج��اب ف��ي وص��ن��ُه





الشتاء أنشودة

م��ره��وبً��ا ال��ش��ت��اء وج��اء ��ح��و ـ��صَّ وب��ال��ـ ب��ال��رب��ي��ع ال��ح��ول ذه��ب ق��د
ال��ش��آب��ي��ب��ا ب��ه��ا أن��اج��ي ق��ل��ب ي��ا ال��ق��دائ��م أص��وات��ك ف��أي
ال��ت��ط��اري��ب��ا ي��س��م��ع م��ن ول��ي��س أب��ع��ث��ه ب��ال��ل��ح��ن ان��ت��ف��اع��ي وم��ا
ت��ط��ب��ي��بً��ا ال��ح��ي��اة وج��ه ي��زي��د أًس��ى ال��ل��ه��ي��ف ي��ن��ف��ع وه��ل أي��ن،
م��س��ل��وبً��ا وع��دت ع��ي��ش��ي ن��ور ع��ن ب��ي��دي ن��ث��رتُ��ه��ا ق��د غ��الئ��ل
م��ح��س��وبً��ا ال��ده��ر ف��ي ش��ي��ئً��ا أك��ون ت��ص��دق��ن��ي ل��و ك��ن��ت ال��ذي أن��ا
أن��ب��وب��ا ��اُر ال��زمَّ أث��ار ك��م��ا زاف��رة ال��خ��ط��وب ف��ص��ي��رت��ن��ي
أع��اج��ي��ب��ا وي��ل��ن��ا أراده ��م��ه م��ق��سِّ ه��ل ل��ل��ح��ظ أع��ج��ب
م��ط��ل��وب��ا ن��راه ش��يء ف��ك��ل ل��ن��ا ال��رج��اء س��ه��م��ة م��ن أج��زل
م��ق��ل��وبً��ا ك��ان ش��اء م��ا ل��ي��ت ي��ا ق��درت��ن��ا أخ��س ق��د ل��ك��ن��ه
م��رغ��وب��ا ال��ف��ؤاد ي��ن��ال ف��ل��ن م��ق��درة وف��ق��ر أم��اٍن غ��ن��ى





واألعايل األسافل

ال��ظ��الل وارف��ة األح��الم م��ن ري��اض ف��ي ك��ال��ح��م��ائ��م س��أه��دل
ال��رم��ال ص��م أم األرواح ل��َي أص��اخ��ت ه��ا أب��ال��ي ال وأص��دح
م��ق��ال��ي ع��ن س��ك��ت األس��م��اع أرى ألن��ي ص��وت��ي ب��خ��اف��ض ول��س��ت
وال��ج��الل ال��م��ص��ور ال��ح��س��ن م��ن ت��غ��ن��ى م��ا ل��ذة ال��غ��ري��د ك��ف��ى
ال��ن��ع��ال دون أح��الم��ه��م ب��ه��م أس��ف��ت ق��وم ع��ل��ى آس��ى ول��م
ال��ك��م��ال إل��ى ال��ظ��ام��ئ��ون س��ق��اه غ��ص��ن ك��ل خ��ل��ي��ل��ي ي��ا س��ي��ورق
األوال��ي م��ح��م��ود األص��ل ك��ري��م ص��دق ن��ب��ع م��ن ب��دائ��ع غ��ص��ون
ال��ل��ي��ال��ي ط��ي��ر أف��ن��ان��ه��ا ع��ل��ى وت��ش��دو ي��وًم��ا أُك��َل��ه��ا س��ت��ؤت��ي
ال��خ��وال��ي ف��ي أص��ل خ��ي��ر ن��م��اه��ا ف��روع إال ش��ج��رات��ن��ا وه��ل
ح��الل ش��ه��ٍد م��ن اس��ط��ع��ت م��ا ب��ه��ا واج��م��ع ك��ال��ن��ح��ل ظ��ل��ه��ا ف��ي ف��ط��ر
ب��األع��ال��ي األس��اف��ل س��ن��ن��س��ي��ه زم��ان س��ي��ذك��رن��ا أْن وأي��ق��ن





احلسن مناجاة

أل��ح��ان م��ج��ل��س ف��ي ري��ح��ان��ن��ا ري��اه ��ان ح��سَّ ظ��ل ف��ي ش��راب��ه��م��ا ح��ثَّ��ا
وأش��ج��ان��ي أط��راب��ي يُ��ه��ي��ج وْه��نً��ا ك��ن��ف��ح��ت��ه ش��يء وال ال��ح��ب��ي��ب ري��ا
ي��ق��والن ك��ان��ا وإن ي��س��م��ع��ان ال رأي��ت��ه��م��ا ح��ت��ى ش��راب��ه��م��ا ح��ثَّ��ا
ي��غ��وص��ان س��ري ع��ل��ى وب��ال��ش��راب ظ��م��أ ع��ل��ى ع��الن��ي أث��ي��ران ه��م��ا
وإع��الن��ي س��ري واس��ت��وى دواره��ا رن��ح��ن��ي ال��خ��م��ر م��ا إذا وي��ض��ح��ك��ان
غ��ي��س��ان��ي ال��ح��س��ن ل��ط��ري��ر ذري��ع��ة أج��ع��ل��ه ال��زور ل��ن��س��ج��ي وي��ع��ج��ب��ان
وأح��زان أش��ج��ان س��خ��ر ي��ع��رف��ا ل��م ك��أن��ه��م��ا م��ج��انً��ا وي��ح��س��ب��ان��َي
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
ول��ه��ان ل��ح��ظ رن��وٍّا ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و م��ب��ص��ره ب��ال��ل��ح��ظ ي��أك��ل��ه ي��ك��اد
ج��ان��ي أن��ه إال ال��خ��ل��د ول��ح��ظ��ه ك��ل��م أن��ه إال ال��س��ح��ر ول��ف��ظ��ه
وإح��س��ان ح��س��ن م��ن ال��ن��واظ��ر م��لء م��خ��رج��ه ال��ف��ردوس م��ن م��ض��يء وج��ه
وم��ن��ان راج م��ن ف��داؤك ن��ف��س��ي م��ج��م��ل��ه��ا ه��ذي ل��ي��ل��ت��ي ص��ف وق��ال
ال��وان��ي ن��وره ت��ح��دو ال��ص��ب��ح ك��ن��ج��م��ة م��غ��ل��ق��ه ف��اس��ت��ف��ت��ح��ت ب��ال��ش��ع��ر أه��ب��ت
ب��ت��ب��ي��ان أع��ي��ا ف��م��ا دع��وت ل��ك��ن ب��ه��ا ع��ي��ي��ت ن��ف��س��ي إل��ى وك��ل��ت ول��و
أغ��ص��ان��ي أع��واد ب��ه��ا رط��ابً��ا ع��ادت س��ل��ف��ت ل��ي��ل��ة م��ن ل��ه��ا ورع��يً��ا س��ق��يً��ا
وأذق��ان ط��رٍّا م��ن��ه��ُم ب��أرج��ل م��ح��ت��ش��م غ��ي��ر أل��ه��و ال��ن��اس م��ل��ع��ب��ي إذ
ح��ب��ي��ب��ان ي��ت��ح��س��اه م��ا أل��ذ م��ه��ل ع��ل��ى ن��ح��س��و إذ ال��ح��ب س��ق��ي��ت��ن��ي



املازني ديوان

غ��ف��الن ب��إغ��ض��اءات ف��أت��ق��ي��ك ع��رض ع��ن ب��ال��ل��ح��ظ ت��رش��ق��ن��ي وظ��ل��ت
ورج��ح��ان��ي رش��دي إل��ى ي��وًم��ا أف��يء ع��س��ى ب��ال��م��زاح ع��ن��ك��م ال��ف��ك��ر وأص��رف
م��ف��ت��ان ح��س��ن ع��ن ال��ح��ش��ا أل��ه��ي ك��ي��م��ا رش��دي س��ال��ب��ي ض��ن��ئ��ي أن وأدَّع��ي
آن ف��ي ال��ح��س��ن ون��ش��ق��ت ن��ش��ق��ت��ه م��ن��اق��ل��ة ش��م��م��ن��اه وي��اَس��م��ي��ن
غ��ي��ران أرواح ش��م��ل��ن��ا ف��م��زق��ت ق��م��ر ب��ي��ن��ه��ا ك��س��ح��ٍب وك��ن��ت ك��ن��ا
وأف��ن��ان أغ��ص��ان أوراق ب��ي��ن م��ن وش��ائ��ع��ه ن��ج��م رم��ى ك��ال��ض��ي��اء أو
وع��ي��دان��ي ج��ن��ك��ي ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف ي��ا ع��ي��دان��ي أوت��ار ال��ن��وى ل��ي��ال��ي راخ��ت
أج��ف��ان��ي ال��دم��ع ب��ص��وب اس��ت��ه��لَّ��ت أال ذاك��ره��ا ل��س��ت م��ن��ه ل��َي ل��ي��ل��ة ي��ا
أخ��ط��ان��ي ك��ان م��ن��ه��ا ع��اد م��ا ل��ي��ت ي��ا ص��ب��وت��ه ال��ق��ل��ب ت��ع��ود ال��س��ل��و ب��ع��د
زوج��ان م��ن��ه ل��ي ب��ه��ا ه��م وك��ل س��ه��ًرا ك��اب��دت��ه��ا ب��ع��ده��ا ل��ي��ل��ة ك��م
ب��ظ��ه��ران ب��ط��ن��انً��ا وي��خ��ب��ط ص��دري، ع��اص��ف��ة ال��ري��ح ت��ه��ب ح��ي��ن ك��ال��ب��ح��ر
ب��ن��ي��ان��ي ص��رح وت��وه��ي ح��ش��اي ت��ك��وي وت��ارك��ه��ا ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ن��ار م��وق��د ي��ا
ب��رك��ان أح��ش��اء م��ن ه��ي ك��أن��م��ا وق��ٌد ل��ه��ا وأل��ف��اظ��ي غ��دوت ح��ت��ى
ش��ي��ط��ان ت��خ��ب��ي��ط ل��ه ك��أنَّ ش��بٍّ��ا ل��ه��ا ف��إن ن��ي��ران��ي ب��ق��رب��ك ب��رِّْد
وش��غ��الن��ي ووس��واس��ي س��ق��ام��ي وي��ا أم��ل��ي ع��ل��ى م��وف��ي ي��ا ب��ال��ه��ج��ر ع��ج��ل��ت
ون��ش��دان وع��د ع��ل��ى وأخ��رى ع��ف��ًوا واح��دة م��ن��ك ل��ي ه��م��ا ول��ي��ل��ت��ان
إح��س��ان إث��ر ح��س��رات ع��ل��ى ب��ع��ٌد أج��ل��ه��م��ا م��ن��ك ج��زائ��ي أل��ي��ل��ت��ان
أم��ع��ان ذات ت��ع��دو دق��ائ��ق ل��ك��ن س��ن��ة وال ش��ه��ر ال ال��ب��ي��ت م��س��اف��ة
وان��ي ف��ال م��ط��ل إل��ى دع��وت وإن ع��ج��ل ف��ال ل��ل��رع��ي��ا دع��وت��ك أإن
ال��ع��ان��ي ال��وال��ه ل��ق��ل��ب ذاك ه��ي��ه��ات ح��س��ن م��ن ف��ي��ك ع��م��ا ال��ن��اس ت��ح��دث
وأح��زان ه��مٍّ س��دى م��ن س��واب��ًغ��ا م��ل��ب��س��ة ل��ألرض م��ا ال��ع��ي��ن ج��ن��ة ي��ا
وب��ال��دان��ي ال��ن��ائ��ي ب��ال��ي��ان��ع ت��م��وج ف��ات��ن��ة ال��ح��س��ن ري��اض م��ن روض��ة ي��ا
ري��ح��ان وس��ط أق��اح م��ن ط��رائ��ٍف ع��ل��ى ت��م��ي��ل ل��ل��ج��ان��ي ال��ش��ق��ائ��ق ف��ي��ك
ق��رح��ان ال��ب��ث ط��وي��ل ف��ؤاد ع��ل��ى ب��ل��ح��ظ��ت��ه ي��س��ط��و ف��وق��ه��ا ون��رج��س
ح��رم��ان أي ح��رم��ن��ا ذاك ه��ي��ه��ات ي��دي م��ألت ق��د أن��ي ظ��ن��َي ك��ان ق��د
آذان��ي ال��ده��ر ف��ي س��م��ع��ْت وال ع��ي��ن��ي ن��ظ��رْت م��ا م��ن��ك وح��س��نً��ا ط��ي��بً��ا أت��م
ث��ان ل��ه م��ا ب��ج��م��ال ص��اع��ق��ي ي��ا ك��م��ًدا وال م��ن��ي أس��ى أت��م وال
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الحسن مناجاة

وه��ج��ران ص��د ف��ي س��ي��رك س��ار ق��د ب��ه ك��ل��ف��ت ح��س��ن أخ��ي م��ن ك��م ح��س��ن ي��ا
وت��ه��ت��ان س��ح ع��ن دم��ع��َي وك��ف ج��ذًال ف��ارق��ت��ه ب��ه ب��رم��ت ل��م��ا
وإذع��ان إق��رار س��ب��ل س��وى ت��ت��رك ل��م ل��ح��س��ن��ك آي��ات ذاك أب��ت ل��ك��ن
وأذه��ان ب��أك��ب��اد ل��ه��وت إذا وش��ق��وت��ه ب��م��ف��ت��ون ع��ل��ي��ك أه��ون
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امليتة األزاهري

ال��دوائ��ُر ال��ل��ي��ال��ي ع��ف��ت��ه��ا دوائ��َر رس��وم��ه��ا ت��ب��ص��ْر ال��ط��رف ح��ي��ات��ي ف��ي أِج��ْل
م��واق��ر ب��ال��ن��ح��وس ل��ي��اٍل ج��اءت ح��م��ي��دة وْه��ي ال��س��ع��د ل��ي��ال��ي ت��ول��ت
وأزاه��ر ل��ه��ا أوراق ت��س��اق��ُط ذواب��ٌل ح��ول��ي واآلم��ال وأص��ب��ْح��ت
ث��وائ��ر وْه��ي األرواح ب��ه��ا وت��ه��ف��و ع��ش��ي��ة ال��م��ض��يء ال��ب��رق ي��ش��اه��ق��ه��ا
ال��ط��وائ��ر ال��ص��ادح��ات ذََواه��ا وع��اف��ت ال��ص��ب��ا ورق م��ن األف��ن��ان وُع��رِّيَ��ِت
م��ت��ط��اي��ر ف��وق��ه��ا ن��ع��ي��ٌق ل��ه��ن ش��ق��وة غ��رب��ان غ��ي��ر ي��ن��ت��ح��ي��ه��ا ف��م��ا
ال��ن��واض��ُر؟ ال��ش��ب��اب أزاه��ي��ر وأي��ن ح��س��رت��ي؟ ط��ول ي��ا ال��ح��ب زه��ور ف��أي��ن
ن��اض��ر؟ ق��ي��ن��ان وال��ع��م��ر ال��ف��ت��ى ت��ح��ي��ي ك��أن��ه��ا ال��س��رور أزاه��ي��ر وأي��ن
ق��واط��ر ب��ال��س��م��وم ص��روف ده��ت��ه��ا وال��رَِّض��ى؟ ال��ق��ن��اع��ة أزاه��ي��ر وأي��ن
ال��زواخ��ر ال��ه��م��وم ال��ع��ي��ن ع��ن زوت��ه��ا وال��م��ن��ى؟ واألم��ن ال��ص��ب��ر زه��ور وأي��ن
ال��ن��واظ��ر ل��ه��ي��ف ي��ا ت��ج��ت��ل��ي��ه��ا ف��ل��ن ط��وى م��ا ي��ن��ش��ر ل��ي��س زم��ان ط��واه��ا
ال��دوائ��ر ال��ح��ي��اة َرْوق ع��ل��ى ودارت ك��ل��ه وال��خ��ي��ر األم��ن ف��غ��اب وغ��اب��ت
ن��اص��ر ال��غ��م��ائ��م ص��وب وال إل��ي��ه��ا ح��ي��ات��ه��ا ت��رد ش��م��ٌس ال ح��ي��ث ث��وت
س��اخ��ر وده��رَي ف��أب��ك��ي��ه��ا ت��م��وت غ��ض��ة ل��َي زه��رة ي��وم ك��ل أف��ي
واغ��ر وص��درَي م��ق��روٌح وق��ل��ب��َي ي��دي ع��ل��ى ال��ح��ي��اة أزه��اُر ت��س��اق��ُط
ال��م��ق��ادر أع��ج��ل��ت��ه��ا ح��ت��ى ت��ن��وِّر ت��ك��د ف��ل��م ف��ي��ه��ا ع��اث وب��اءً ك��أن
وال��ظ��واه��ر م��ص��ف��رة ب��واط��ن��ه م��ج��دبً��ا ك��ان إذا ع��ي��ش ف��ي خ��ي��ر وال
ال��زواه��ر ال��ن��ج��وم ال��ل��ي��ل ف��ي ��م ت��ب��سَّ ورب��م��ا ح��م��ي��د، ي��وم ب��ي م��ر إذا
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ح��ائ��ر ال��ج��ف��ن ف��ي وال��دم��ع وأزه��اره��ا ش��ب��ي��ب��ت��ي ع��ن ب��اح��ثً��ا ح��ول��ي ت��َل��ف��ت
ال��م��خ��ام��ر ال��ح��ن��ي��ن أن��ف��اس��ي وي��ض��رم اف��ت��ق��دت��ه��ا م��ا إذا أح��ش��ائ��ي ت��ق��طَّ��ُع
ذاك��ر ق��ل��ب��َي أن م��ن��ي وب��ال��رغ��م ف��ق��دت��ه��ا ال��ع��ف��اف زه��ر م��ن وب��ي��ض��اءَ
م��اط��ر ال��ده��ر ع��ل��ى ج��ف��ٌن ب��ص��يِّ��ب��ه وج��اده��ا ال��ف��ؤاد ق��ب��ر ف��غ��يَّ��ب��ه��ا
زاج��ر ��ات ب��ال��م��ل��مَّ ده��ٌر ال��ص��ب��ر إل��ى ردَّن��ا ث��م ح��ق��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا ب��ك��ي��ن��ا
ج��ائ��ر وال��ده��ر ال��ده��ر ع��ل��ي��ه��ا وك��رَّ ع��ل��ق��نَ��ه��ا ال��م��ن��اي��ا أن ع��ج��ٌب وم��ا
ال��ب��واك��ر ال��م��ن��اي��ا ع��ن��دي ب��أن��داده��ا م��ض��ت وق��د ت��دوم أن ��ي أُرجِّ وك��ي��ف
ال��م��ح��اج��ر ت��ري��ق م��ا س��ف��اه��ا وإن وح��ي��دة ت��دوم أن م��ح��اًال وإن
ال��ض��م��ائ��ر ت��ح��ن م��ا ع��ن��اءً وإن راج��ًع��ا ل��ي��س م��ا ن��دُب ض��الًال وإن
ال��م��ق��اب��ر اف��ت��ق��دت ع��م��ا وت��ذه��ل��ن��ي ال��ردى ب��َي ال��زم��ان ط��ال وإن س��ي��م��ض��ي
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ال��ش��ْزِر ب��ال��ن��ظ��ر م��وح��ش��ي ي��ا ال��م��غ��ري ب��األم��ل آن��ْس��ت��ن��ي
ال��ص��ب��ر راح��ة م��ن��ي وأي��ن ب��ال��ص��ب��ِر ذك��ري��ك م��ن أع��وذ
ال��س��ح��ر أن��ج��م ف��ي��ه��ا ت��وم��ض ال��ه��وى س��م��اء ي��ا أرض��ي ن��ج��م ي��ا
وال��ص��در ك��ال��س��رح��ة، ال��ذه��ن، ف��ي م��غ��روس��ة ال��س��وداءُ خ��واط��ري
ال��س��ت��ر س��اب��غ ل��ي��ل ف��ال��ع��ي��ش ال��ض��ح��ى َرأَد ال��ش��م��س م��ن��ه��ا ت��س��ودُّ
ده��ري م��ن أك��ره م��ا ك��ل م��ن م��م��ل��وءة ��َي ك��فِّ أرى ل��ي م��ا
ال��م��رِّ األل��م م��ذاَق ي��ح��ل��ي ع��س��ى م��م��ا خ��ال��ي��ة ل��ك��ن��ه��ا
ال��زه��ِر ع��ل��ى ال��ط��لِّ وُم��س��ق��ط ال��ب��ح��ِر إل��ى ال��ن��ه��ر م��ج��رَي ي��ا
ل��ل��ق��ط��ر األرض ال��ت��ي��اح ع��ن��د وال��ح��ي��ا ال��ث��رى ب��ي��ن وج��ام��ًع��ا
ال��زه��ر األن��ج��م ه��ذي ع��ق��وَد ال��دج��ى ه��ذا خ��ي��ط ف��ي ون��اظ��ًم��ا
ل��ل��ط��ي��ر ال��م��ي��س واألغ��ص��َن أخ��ت��ه��ا ص��دَر ال��م��وج��ة وواه��َب
ال��ش��ع��ر م��ن ال��ح��س��ن ج وزوِّ ال��ه��وى ج��م��َر ال��ق��رب ب��م��اء أط��ف��ئْ
وال��ث��غ��ر ال��واض��ح ه خ��دِّ م��ن ق��ب��ل��ة ف��ي ال��س��اع��ات غ��رق ال
ي��دري م��ن ال��ع��ال��م ف��ي أنَّ ل��و ق��رب��ه ي��م��ن��ع��ن��ي ت��رى م��اذا
ب��ال��ج��م��ر ال��ن��ي��راُن ت��ق��ذف أم ال��خ��ط��ى ي��ردُّ ب��ح��ٌر أب��ي��ن��ن��ا
ن��س��ري؟ أن ال��م��وت ظ��ل ح��ال أم وج��ه��ٌة ف��ال األرُض ُس��دَّت أم
ذع��ر؟ ب��ال ع��ي��ن��ي��ه ع��ي��ن��اي ص��اف��ح��ت وم��ا ال��ع��م��ُر أي��ن��ق��ض��ي
ال��ُغ��در ف��ي ال��م��اء ن��م��ي��ر َج��ْرَي ص��وتُ��ه م��س��م��ع��ي ف��ي ج��رى وال
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ب��ال��ع��م��ر؟ ال��ي��وَم ان��ت��ف��اع��ي ف��م��ا ظ��لَّ��ه ول��و ت��خ��طَّ��ي��ُت وال
ال��خ��ض��ر أك��م��ام��ه ف��ي ك��ال��زه��ر م��ب��ه��ًم��ا ل��ي يُ��ب��دي��ه ال��ك��رى ح��ت��ى
ال��ذَّر َدِن��ف غ��م��اٍم؛ ب��ي��ن ب��دا م��ا إذ ال��ش��م��س ح��اج��ب أو
ال��ف��ك��ر ن��ظ��ر ع��ن��ه ت��ص��رف أس��ت��اره األح��الم ك��أن��م��ا
وال��س��خ��ر ال��ه��ْزءِ س��ب��ي��ل ع��ل��ى ال��ج��ن��ى ح��ل��و األح��الم ف��ي أدع��وه
ال��ص��خ��ر م��ن ص��ي��غ��ت زه��رة ي��ا أف��ت��ري، وم��ا أن��ادي��ه، وق��د
األم��ر ف��ي ش��ك ال ك��أن��م��ا ب��اس��م��ه ��ي��ت��ه س��مَّ ورب��م��ا
ب��ال��ه��ج��ر أح��ل��م ت��رى ف��ه��ل س��اح��ًرا ُح��ل��ًم��ا ��ا ح��قٍّ ك��ن��َت إن
ت��ج��ري ع��ب��رة أط��ف��أتْ��ه��ا م��ا ال��ت��ي وال��ح��رق��ات وب��األس��ى
وال��ص��در ال��ِم��ج��ول ُم��ح��ل��ول��ك األس��ى ث��وُب ع��ط��ف��َي ع��ل��ى راح
ال��ش��ر م��ن م��ألى ح��ق��ي��ب��ٌة إن��ه ال��ه��وى ِث��ق��ل وآدن��ي
ال��ق��ب��ر دج��ى م��ث��ل ف��ي ن��ف��س��َي أرى أن��ي األح��زان ��ق وع��مَّ
س��ري ع��ن ت��ك��ش��ف أص��ع��دتُ��ه��ا إذا روًح��ا ل��ل��زف��رة ل��ي��ت ي��ا
ب��ال��ذك��ر أق��ن��ع وال ح��ي��نً��ا ب��ه��ا أت��ع��زَّى ل��ي غ��اي��ٌة ال
ال��وع��ر م��ل��ت��م��س��ي ع��ل��ى آه ح��ي��ل��ًة ل��ي أن ل��و ال��م��ن��ى ه��و
ال��ف��ج��ر ف��ي ال��ب��ل��ج��ُة ��ُس تَ��نَ��فَّ أم��ا وف��ؤادي ع��ي��ن��ي م��لءَ ي��ا
ح��رِّي! وا م��ح��راب��َي ف��أي��ن ال��دج��ى ت��ح��ت ل��َي ن��س��ٌك ذك��رك
ال��ن��ش��ر ال��ُق��ط��ري��ة أن��ف��اس��ك ال��ه��وى ب��خ��ور أي��ن ال وأي��ن
أم��ري ح��اف��ًال أراه وال أم��َره ح��اف��ٌل إن��ي ربِّ ي��ا
ال��ج��ور ب��ي��ُن ق��ض��اءٌ وذا ح��بِّ��ه س��وى م��ن��ه ل��ي ت��ق��ض ل��م
ب��ال��ش��ع��ر ال��رأس ازدح��ام م��ث��ل ب��أح��ب��اب��ه ال��ق��ل��ُب ف��ازدح��م
ذك��ر ع��ل��ى م��ن��ي يُ��ب��ي��ت��ه ص��ًدى ل��ح��ب��ي ك��ان ف��ل��ي��ت��ن��ي
ي��دري أو ال��م��ع��ش��وق ��ه يُ��ح��سُّ وم��ا أم��س��ي ال��ع��اش��ق ش��ق��وَة ي��ا
ال��ن��ث��ر وف��ي ط��وًرا ش��ع��ره ف��ي ي��ش��ت��ك��ي أن ال��ص��ب ي��ف��ي��د وه��ل
ال��ج��ه��ر ف��ي ن��ف��س��َي م��ح��دٌِّث ال��ه��وى أت��ش��كَّ��ى إذ ك��أن��ن��ي
ال��ش��ع��ر ض��ي��ع��َة وا ي��ع��ب��ره��ا ق��ل��م��ا أس��ط��ٌر إال ه��َي إْن
ن��ش��ر م��ن يُ��دف��ن ِل��م��ا وه��ل ب��ي م��رَّ م��ا ك��ل ف��ي��ه��ا دف��ن��ت
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ال��ن��ص��ر م��وق��ف ف��ي أخ��ونَ��ه��ا وم��ا زاًدا اآلم��ال أض��أل م��ا
ال��بُ��ت��ر ع��ل��ى ك��رَّ ف��ب��ال��ط��ل��ى ج��ي��ش��ه��ا ف��ي األي��ام زاح��ف م��ن
ال��ع��ث��ر إل��ى ال��ح��ظُّ أس��ل��م��ه ح��ي��ل��ًة ال��م��ن��ى غ��ي��َر أب��ى وم��ن
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الشوك إكليل

م��ق��ي��ل ال��زم��ان ل��ف��ح م��ن ل��َي وم��ا ح��ائ��ًرا س��دم��ان ال��ع��ي��ش ف��ي��اف��ي أج��وب
ش��ك��ول ال��س��م��اء أل��وان أن ول��و أم��لَّ��ن��ي ح��ت��ى ال��ت��س��ي��ار ب��ي ط��ال ل��ق��د
ذب��ول ع��راه ق��د س��ن��اء ف��ك��ل م��ب��ص��ر أن��ا م��ا ك��ل ش��ج��وي ي��س��وِّد
س��ب��ي��ل ال��ح��ل��ي��ل ال��س��ع��ي إل��ى ف��ل��ي��س ال��ث��رى إل��ى ال��ه��م��وم ث��ق��ل ي��ق��ي��دن��ي
ث��ق��ي��ل وال��ج��ن��اح م��ن��ه وه��ي��ه��ات ي��س��ت��ط��ي��ع��ه ال ال��ن��ه��ض ي��ري��د ك��ن��س��ر
ق��ت��ي��ل ال��ظ��الم ف��ت��ام��ور ع��ل��ي��ه ظ��الل��ه أرخ��ى ال��م��وت ك��أنَّ ول��ي��ل
ت��ص��ول ك��ي��ف األل��ح��اُظ غ��ي��اه��بَ��ه أب��ص��رت ك��ال��خ��ي��ط ال��ب��رق ف��ي��ه ع��نَّ إذا
أص��ول ل��ه��ن ج��ذَّت ال��دن��ا ح��س��ب��ت رق��دات��ه��ا م��ن األرواح ه��بَّ��ت وإن
ع��ق��ول م��ن��ه ت��ن��ه��ار ح��ل��ًم��ا أرى ف��ح��س��ب��ت��ن��ي ب��ه وه��م��ي ل��ي ت��ج��س��م
غ��ول ال��ط��ب��ي��ع��ة ه��ذي ق��وى وغ��ال ب��ن��ف��س��ه ج��اد ال��ط��ل��ق ال��رب��ي��ع ك��أن
دل��ي��ل ال��ح��ائ��رات ل��ل��ن��ف��وس وال م��ن��ت��ٍه ال��ل��ي��ل وال م��رج��وٌّ ال��ص��ب��ح ف��ال
ط��وي��ل ع��ل��ي��ه ش��وك وج��لَّ��ل��ه ك��ظَّ��ه ال��ن��ب��ت ه��ائ��ج روًض��ا وأب��ص��رت
ي��ه��ول وذاك إك��ل��ي��ًال ل��رأس��َي ول��ف��ف��ت��ه��ا ش��وك��ة م��ن��ه ت��ن��اول��ت
وج��ه��ول ع��اِل��م م��ن��ي وي��ض��ح��ك ي��ب��ص��رون��ن��ي إذ ال��ن��اس ي��ض��ج ف��ظ��ل
وخ��ل��ي��ل ص��اح��ٌب ح��ي��اءً وي��غ��ض��ي ب��ي ي��ع��ب��ث��ون ص��ب��ي��ة ح��ول��ي وي��ل��ت��ف
ت��ق��ول ك��ي��ف ال��ش��ي��اب أح��ف��ل ول��م م��ره��ًق��ا ص��ب��يٍّ��ا أن��ه��ر ف��ل��م م��ض��ي��ت
وي��م��ي��ل ح��س��ن��ه ب��ع��ط��ف��ي ي��م��ي��د ي��ح��ث��ن��ي ن��ديٌّ ص��وت أُذُن��ي وف��ي
ف��ض��ول ال��غ��داة ف��ي��ه أط��ن��ب��وا وم��ا ك��أن��ه��م األن��ام ه��ذا ب��ه أش��ق
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الرحيم عبد أفندي محمد املرحوم صديقنا رثاء يف

س��ج��ي��م ع��ل��ي��ك أج��دى ل��و وأب��ك��ي��ك رم��ي��م ال��ن��داء رد ل��و أن��ادي��ك
ح��م��ي��م ب��ك��اه أم خ��ل��ي��ل س��اله ال��ردى غ��ال��ه ال��ذي ال��م��يْ��ت ي��ح��ف��ل وه��ل
ع��ق��ي��م أُخ��يَّ ي��ا ج��ف��ن��ي ول��ك��ن أري��ق��ه ع��ل��ي��ك دم��ًع��ا ل��ي ل��ي��ت وي��ا
ع��ظ��ي��م ب��ن��ت ي��وم ده��اه��م ي��ت��ام��ى ت��خ��ال��ه��م ح��ت��ى ال��ن��اس ع��ل��ي��ك س��أب��ك��ي
ت��دوم ل��ي��س األي��ام ع��ل��ى دم��وع ث��وى ق��د ال��ق��ب��ر ف��ي ال��م��يْ��ت ي��ف��ي��د وم��اذا
ف��ي��ق��وم ص��وب��ه��ا م��ي��تً��ا أي��رج��ع غ��م��ائ��ًم��ا س��ح��ت األي��ام ع��ل��ى وه��ب��ه��ا
س��ج��وم ب��ال��دم��اء ع��ي��ن��ي أن ول��و ب��ال��بُ��ك��ى ع��ه��دك ِط��ي��َب أج��ازي وك��ي��ف
ن��ع��ي��م ع��ن��ه ِب��نْ��َت ل��ع��ي��ٍش ف��ل��ي��س ف��راق��ك��م ب��ع��د ال��ع��ي��ش ل��ه��ذا ف��ب��ع��ًدا
ن��ج��وم ال��ب��ن��اء آج��ر أن ول��و ق��ط��ي��ن��ه��ا ل��س��ت ب��ال��دار م��رح��بً��ا وال
ش��ي��م ل��ب��ع��دك وأي��ام��ي ف��ص��رت ح��م��ي��دة ب��ي��ض واألي��ام ع��رف��ت��ك
س��ل��ي��م ف��ذاك ال��ف��ان��ي ال ال��ح��ي س��وى ال��ردى ي��أل��م وه��ل م��ت��ن��ا، األل��ى ك��أن��ا
م��ق��ي��م ف��ْه��و ي��خ��ِط��ي��ه م��ن ول��ك��نَّ ال��ردى غ��ال��ه م��ن ال��ق��وم غ��ب��ي��ن ول��ي��س
ذم��ي��م ال��ح��م��ام ق��ال وال ح��ي��اة، واح��د اخ��ت��ار م��ا األم��وات ُخ��يِّ��ر ول��و
رم��ي��م ال��ح��ي��اة ذك��ر م��ن وي��رت��اع ووق��ع��ه ال��ح��م��ام ذك��ر ال��ف��ت��ى ي��روع
وق��دوم ه��ج��م��ة م��ن��ا ال��م��وت ع��ل��ى غ��اي��ة، ألي��ة ن��دري وم��ا ُخ��ل��ق��ن��ا
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غ��ري��م ال��ح��م��ام ه��ذا خ��ل��ف��ه وم��ن غ��اي��ة ط��ال��ب ال��ع��ي��ش ف��ي ام��ِرٍئ وك��ل
ن��ع��ي��م وه��و ال��م��ن��ش��وء ال��ردى ث��م��ار س��ع��ي��ه ي��ج��ن��ي��ه اإلن��س��ان ش��ق��وة ف��ي��ا
ن��س��ي��م وه��و ك��ال��م��وت ع��اص��ًف��ا وال ال��ردى أزه��اره ال��ع��ي��ش م��ث��ل أَر ول��م
ظ��ل��وم ال��ق��ض��اء ن��ب��ل م��ن ف��ؤادك رم��ى وق��د ع��ل��ي��ك أج��زع ل��م ك��ذب��ت��ك
أل��ي��م ال��ف��راق أن ول��و ع��ل��ي��ك ن��ف��س��ت��ه ن��ج��اء ال��دن��ي��ا م��ن ن��ج��وت
ق��دي��م ال��ه��ال��ك��ي��ن ف��ي ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا ص��روف��ه��ا تُ��ح��س ال ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ر
ه��م��وم ال��ض��ل��وع دون ج��ش��أت وال ف��رح��ة ب��ع��ط��ف��ي��ك م��ادت م��ا ك��أن��ك
خ��ري��م ع��ن��ه ض��اق خ��ط��بً��ا ص��رت وال م��ط��ربً��ا ل��ق��ل��ب��َي ال��دن��ي��ا ف��ي ت��ك ول��م
وت��روم ت��ب��ت��غ��ي ع��ي��ش ل��م��أرب م��رة ال��رج��ل ب��ك دب��ت م��ا ك��أن��ك
ب��ه��ي��م ال��ن��ه��ار ب��ع��د م��ن ك��رَّ وال ل��ظ��ى وال ب��رد آذاك م��ا ك��أن��ٍك
ن��دي��م ال��س��الف ع��اط��ى وال ف��ص��ي��ح ل��ه��م س��ام��ر ف��ي ال��خ��الن أط��رف وال
غ��م��وم ع��ل��ي��ك ت��ف��ري��ه��ا ذواك��ر أك��ب��دا أن س��وى ت��خ��ل��ق ل��م ك��أن��ك
أث��ي��م ال��ع��ي��اب ف��ي م��ا ع��ل��ى وأوك��ى وال��ص��ب��ا ال��ع��م��ر م��ي��ع��ة ف��ي ال��ردى س��ق��ي��ت
رءوم ال��ح��ي��اة ت��ورث��ه ل��م ك��أن وي��ن��ق��ض��ي ي��ح��ي��ا ل��إلن��س��ان وي��ح ف��ي��ا
وخ��ص��ي��م ل��ه ع��ون ال��ف��ت��ى ف��ن��ف��س ال��ردى ع��ل��ى ال��ه��اج��م��ون إال ن��ح��ن وم��ا
وخ��ي��م ف��ط��ن��ت ل��و ج��ذب ول��ل��م��وت ح��ي��ن��ه ل��ل��م��وت ي��ح��دوه ام��ِرٍئ وك��ل
ج��س��وم وْه��ي األرض ب��ط��ن وإي��اك ي��ض��م��ن��ا وس��وف ب��اٍق أح��د وم��ا
ل��ئ��ي��م ال��زم��ان ول��ك��نَّ ع��ل��ي��ك ال��ردى ي��ق��دم��ن��ي أن ظ��ن��ي ك��ان ل��ق��د
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ُق وال��ت��ف��رُّ ال��ل��ق��ا أن��ف��ي م��ن وب��ال��رغ��م ل��ف��رق��ة ل��ق��اءً وال��دن��ي��ا ت��الق��ي��ُت
وي��ش��ف��ق ع��ل��يَّ يُ��رع��ي أب ح��ن��ان أذق ف��ل��م ص��ب��يٍّ��ا أه��ل��ي م��ن وُع��رِّي��ُت
ُم��ع��ن��ق وه��و وح��ش��ة م��ن��ي ب��أك��ث��ر ال��ذرى م��ن ش��اه��ق��ات ف��ي م��ص��ع��د ف��م��ا
أي��ن��ق أم��لَّ��ت��ه راٍع ب��م��زم��اره خ��ال ك��م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ن��ف��س��ي ف��ص��ادق��ُت
ال��ت��ع��ل��ق ب��ظ��ن��ي أع��ي��ان��ي وه��ي��ه��ات! ت��ارة وال��ش��ر ال��خ��ي��ر ب��ي��ن أوازن
وأف��رق ك��ن��ت ك��ي��ف أخ��ش��ى أن��ا وال ع��ج��رف��ي��ة وال ذل م��ن ب��َي وم��ا
س��ي��خ��ل��ق ث��وب ال��م��رء ح��ي��اة وأن ن��ه��ج��ه ل��ل��ع��م��ر أن ألدري وإن��ي
ق وال��ت��ن��وُّ ت��ح��ب��ي��ره ش��اق��ن��ي وال ل��ب��س��ه اخ��ت��رت م��ا ُخ��يِّ��رت أن��ن��ي ول��و
ُم��َح��ل��ق ال��ح��ي��اة ف��وق ل��ه��ا ل��ك��ان ط��الب��ه��ا ف��ي ُخ��يِّ��رت ن��ف��س��ي أن ول��و
أل��ح��ق ب��ال��ن��د وال��ن��د ح��ق��ارت��ه��م ب��ي إنَّ آدَم أب��ن��اء أزدري وم��ا





الطفولة

ل��ي��ا م��ا وأه��ن��أ أح��ل��ى ج��ه��ل��ه��ا ع��ل��ى إن��ه��ا ال��ط��ف��ول��ة أي��ام ال��ل��ه رع��ى
ب��ه��ائ��ي��ا ن��ور ال��زه��ر ال��ن��ج��وم أع��ي��ر وأن��ن��ي إرث��ي ال��ك��ون أظ��ن ل��ي��ال��ي
خ��واف��ي��ا ال��م��خ��وف ل��ل��ج��ن م��ث��اوَي وال��دج��ى وال��ي��م األرض ب��ط��ن وأح��س��ب
ح��ي��ات��ي��ا ب��ال��ش��ع��ور إل��ي��ه وأف��ض��ي ج��رم��ه ال��ع��ي��ن ت��أخ��ذ م��ا ع��ل��ى أف��ي��ض
ب��ب��ك��ائ��ي��ا األس��ى ف��ي ن��ف��س��ي وداوي��ت أب��ل ول��م ص��رخ��ت ن��ف��س��ي أُذي��ت إذا
رج��ائ��ي��ا ع��ن ع��ازبً��ا ش��يء ك��ان وال م��ذاق��ه ك��ي��ف ال��ه��م أدري ك��ن��ت وم��ا
األم��ان��ي��ا ت��ن��ش��ي ح��ي��ث م��ن وأزع��ج��ه��ا م��خ��اوف��ي ث��وب ال��ن��ف��س أك��س��و ك��ن��ت وال
ش��اك��ي��ا ي��ران��َي م��ن ح��ن��انً��ا وي��ب��دي ت��ودًدا ث��غ��ر ك��ل ث��غ��ري ي��ض��اح��ك
ف��ؤادي��ا ال��ق��ل��وب ك��ل م��ن ال��ل��ه ب��را ك��أن��م��ا ال��س��رور ال��ن��اس ب��ي ويُ��ل��ف��ي
م��رادي��ا ي��ب��ل��غ��ون��ي أن ال��ورى ت��ب��اري ك��أن��م��ا ل��ه��و ك��ل م��ن س��ه��م��ة ول��ي
م��ص��اب��ي��ا ي��وازي ص��ب��ًرا وأب��دل��ت��ن��ي، س��ل��ب��ت��ن��ي م��ا ع��ل��ى أوزع��ن��ي رب ف��ي��ا
ب��ن��ائ��ي��ا ال��خ��ط��وب أي��دي ه��دم��ت وق��د م��ط��اري��ا ع��ن��ي األي��ام ب��زت ف��ق��د
ب��الئ��ي��ا ي��ب��ال��ي ال ده��ر ال��ي��أس م��ن ل��ج��ة ب��ع��د ل��ج��ة ف��ي وأغ��رق��ن��ي
واري��ا ال��ده��ر ف��ي ي��ل��ِف ل��م خ��ب��ا م��ا إذا ش��ب��ب��ت��ه ش��ه��اب ي��خ��ب��و أن وي��وش��ك
س��م��ائ��ي��ا ف��ي م��رة ط��رف��ي ��د أُص��عِّ ف��م��ا وأق��ع��دن��ي ه��م��ي وأث��ق��ل��ن��ي
ن��اج��ي��ا ق��ل��ب ي��ا األي��ام ع��ن��ت ع��ل��ى ت��رى وه��ل ال��ط��ل��ول ت��ب��ل��ى ك��م��ا ب��ل��ي��ت





اليقظة وعامل الكرى عامل

ل��ل��ح��ش��ى أش��ج��ى ال��ن��وم ووج��دت ل��ألس��ى أه��دى ال��س��ه��د وج��دت ق��د
ال��ك��رى ف��ي وأخ��رى دن��ي��ا ي��ق��ظ��ة أف��ي ال��ده��ر ي��ظ��ل��م��ن��ا م��ا ش��د
ح��م��ى ال��س��ه��د وال أم��ن ال��ك��رى ال ص��رف��ه��م��ا م��ن ال��ق��ل��ب ه��ذا وي��ل
ون��ج��ا غ��وث ل��ل��ن��ف��س إن��ه ال��ردى — م��ن��ج��ى ال ك��ان إن — ال��ردى
ول��ظ��ى ودم��ًع��ا م��رٍّا ن��َف��ًس��ا ط��رق��ت ��ا أمٍّ ل��ألح��الم إن
ال��ص��ف��ا ك��أج��ب��ال م��ن��ه��ا ح��ام��ًال ي��ق��ظ��ت��ْه ف��ي ال��خ��اط��ر غ��دا ك��م
أوى ك��ان ال��ذي ال��ج��رح ن��غ��رة ب��ع��ده��ا م��ن ن��ش��ت��ك��ي غ��دون��ا ك��م
ال��ب��ل��ى! م��ن��ا ط��وى م��ا ب��ع��ض ف��ْه��ي م��ض��ى ف��ي��م��ا ع��ي��ش��ن��ا ش��اط��رت��ن��ا
ي��رى وال��ق��ل��ب ال��ط��رف وأغ��ض ب��ي ي��ق��ذف وال��ك��رى أت��ق��ي��ه��ا
وال��ظ��م��ا ن��ص��ي��ب��ي ال��ص��در ح��رق��ة م��ل��ح��ت أو ع��ذب��ت م��ا وع��ل��ى
األس��ى ن��ي��ران ال��ق��ل��ب دم��اء م��ن ق��دح��ت ن��س��ي��ن��ا ق��ل��ن��ا ك��ل��م��ا
ال��ج��وى ب��س��ل��ط��ان ال��ن��ف��س ي��ق��ه��ر ع��ال��ًم��ا م��ن��ه��ا ال��م��ق��دار خ��ل��ق
ال��ج��ن��ى م��م��رور ال��ه��م ح��م��اك ف��ي أرت��ع��ي ل��ي م��ا ال��ن��وم ب��ن��ات ي��ا
ب��األذى ت��س��ط��و ال��ده��ر وب��ن��ات ال��ك��رى ف��ي ت��س��ط��و ال��ن��وم أب��ن��ات
ال��س��رى ط��ول أن��ه��ك��ن��ا م��ا ش��د ب��ن��ا أي��ن س��ائ��ق��ن��ا ي��ا أي��ن





يشتمنا إىلرجل

ج��ه��ل��وا ل��م��ن ق��ل��ب��ي ف��ي ب��غ��ض ال رج��ُل إنَّ��ن��ي ب��ن��ف��س��ك رف��ًق��ا
رج��ل ب��ث��ق��ل��ه��ا ي��ن��وءَ أن ال ت��ب��ادل��ه��ا ف��ي ال��ك��راه��ة ُح��ْس��ُن
��ُغ��ُل ال��شُّ ب��ك ن��ف��وَس��ُه��ُم أض��ن��ى ثَ��َل��بْ��تَ��ُه��ُم إذا ال��ذي��ن ف��اْق��َل
خ��ج��ل ل��ه س��ي��ع��ق��ب��ن��ي أم��ٍر إل��ى أِس��فَّ أن آلن��ف إن��ي





بجامله ُمِدلٍّ إىل

األف��وال ي��ع��رف ال ق��م��ًرا ي��ا
ي��ح��وال أن ب��دَّ ال س��نً��ى ك��ل
ي��ح��وال أن ت��ع��ه��د ل��م ووردًة
ال��ق��ل��ي��ال ع��م��َرِك ربِّ��ي َم��الِك
ال��ب��دي��ال يَ��َه��ُب ب��خ��ط��ب أه��ِوْن
ق��ي��ال ق��د ك��م��ا ال��ورد أك��ث��ر م��ا





اللحظاملرصوف

ت��راِع��ي��ِن��ي أْن أه��ًال ت��ران��َي أم��ا ع��ج��ل ع��ل��ى ع��نِّ��ي ل��ح��َظ��ه ص��ارًف��ا ي��ا
م��غ��ب��ون غ��ي��ر ب��س��واك��م وه��ائ��ٍم م��خ��ت��ب��ل اث��ن��ي��ن ب��ي��ن ل��ح��ظ��ك ق��س��م��َت
وت��ب��ي��ي��ن ش��رح ع��ل��ى ال��ق��دي��ر وْه��و م��ن��ط��َق��ه ال��ح��بُّ أذاب م��ن أْوالُه��َم��ا
م��دف��ون غ��ي��ر ب��اٍد ب��ع��ي��ن��َي ح��بٌّ أب��ًدا ُق��وتُ��ه��ا ل��ح��اًظ��ا إل��يَّ ارُدْد
ح��ي��ن إل��ى ي��خ��ف��ي��ه ال��دم��ع ت��رى وق��د م��رت��س��ًم��ا ع��ي��ن��يَّ ف��ي ج��م��ال��ك ت��ب��ص��ْر
دي��ن وع��ن ع��ق��ل ع��ن يُ��ذه��ل ي��ك��اد ب��ه نَ��ِع��ْم��ُت ص��وتً��ا م��س��م��ع��ي ف��ي وأْج��ِر
ت��ن��اغ��ي��ن��ي ب��ات��ْت وق��د ق��ل��ب��ي أل��ح��اَن ل��يِّ��نُ��ه ال��س��م��ع ي��س��كُّ إذ إخ��ال��ه





إىلصدقي

ص��ب��را س��ت��ف��رغ أن ق��دَّرت ح��ي��ث ج��م��را أذك��ي��ت ال��رح��م��ن ع��ب��د إي��ه
أغ��رى ل��ل��دم��ع ال��ت��ع��ذال ف��ك��أن أج��رى ن��ص��ح��ك ب��ع��د ال��دم��ع أج��د
ب��ك��را ال��م��ص��ي��ب��ة ك��ان��ت وإن ال��ل��ه ع��ل��م ل��ف��ق��ده��ا أب��ك��ي ل��س��ت
ص��درا ب��ال��رزي��ة ض��اق ألب ف��ع��ذر ب��ك��ي��ت ف��إن ب��ع��ض��ي وْه��ي
أورى لُ��زَّ ك��ل��م��ا ك��ال��زن��د ـ��دم��ع ال��ـ ع��ن��ه��ا ي��ف��ص��ح ال��ه��م��وم أن غ��ي��ر
غ��زرا أع��ظ��م ال��ش��ئ��ون ت��ب��ي��ت أن ال��رزاي��ا ت��رق��ي ع��ل��ى ب��دًع��ا ل��ي��س
ش��ع��را ل��ل��ن��اس ال��دم��وع ف��ن��ظ��م��ُت ح��زن أل��ح��ان األي��ام ح��ذَّق��ت��ن��ي
أم��را ل��ل��ص��ب��ر ع��ص��ي��ت وب��ك��ره��ي دم��ع��ي س��ح��ائ��ب س��ح��ت وب��رغ��م��ي
ق��ط��را دم��ع��َي غ��ي��ر أُل��ِف ول��م ـ��ش ال��ع��ي��ـ ف��دف��د ف��ي ال��خ��ط��وب أرم��ض��ت��ن��ي
ُم��َم��رَّا ت��ج��ده ل��م إن م��الم م��ن ال��ب��الي��ا ق��واه راخ��ت م��ن ع��ل��ى م��ا
وق��ب��را ل��ف��ي��ض��ه��نَّ س��ج��ونً��ا ال م��ج��ازا ل��ل��دم��وع ال��ج��ف��ن خ��ل��ق
ك��ب��را ال��دم��ع أم��ن��ع أن ك��ب��ر ب��ي ف��إن��ي خ��ل��ي��ل��ي ي��ا ال��ل��وم ف��دع
ب��ت��را وآل��م وح��ش��ة أش��ت��ك��ي ف��رًدا ف��ئ��ت أن ع��ل��يَّ ه��ي��نً��ا ل��ي��س
أغ��را ب��دي��ًال ب��ع��ده��ا واج��ٌد إن��ي ق��ول��ك ع��ل��يَّ وع��ظ��ي��م
ال��ُم��رَّا ال��س��ك��ون ف��ي��ه ت��ع��ان��ي ـ��ر ال��ق��ب��ـ وح��ش��ة ف��ي ل��ل��ف��ت��اة ل��ه��ف��ت��ي
وك��رَّا ط��رًدا ت��ص��ول ح��س��رات ض��م��ي��ري ت��غ��ش��ى ت��زال ال أب��ًدا
وح��رَّا وق��ًدا ال��ف��ؤاد ت��زي��د ـ��ل ال��وب��ـ م��س��ف��وح��ة ع��ل��ي��ك ودم��وع
ذك��را ك��ان وإن ب��ي��ن��ن��ا أث��ًرا وأب��ق��ى ول��ى ك��ال��رب��ي��ع ف��اذه��ب��ي





والريح الشعر

ال��م��وط��ف ال��ج��الل ن��ور ع��رش��ه ل��م��ن ال��دج��ى م��ع��ب��د ف��ي ال��ص��م��ت ل��رب��ي ص��الت��ي
ي��ك��ش��ف ل��ي��س ج��ان��بً��ا م��ن��ي وي��ع��رض م��ق��ول��ي ي��ه��ض��ب ب��ال��ش��ع��ر ول��ك��ن��ن��ي
ت��ق��ص��ف م��ن��ه��ا األض��الع ك��ان��ت وإن م��واج��دي ال��زم��ان أُذْن ف��ي وأس��ك��ب
ت��ت��ع��ج��رف ت��ن��ي ال وأخ��رى ت��ق��ر م��رة ال��ري��ح إن��ه ش��ع��ري ت��ل��ح ف��ال
وح��رج��ف ج��رب��ي��اء م��ن��ه��ا ي��ب��ادي��ك وت��ارة ال��س��م��وم م��ن��ه��ا وت��ل��ف��ح��ن��ا
وت��أل��ف س��ورة ل��ش��ع��ري ك��ذاك م��ث��ل��ه��ا وت��رق��د أح��ي��انً��ا وت��زف��ر





الرثاء يف

بمثلها. يرثيني أن يل صاحبًا وسألت آخر، لسان عىل نفيس يف قلتها قصيدة

ال��ق��ص��ائ��د ن��ظ��م ال��ع��ي��ش ف��ي غ��رَّه ف��تً��ى ال��ورى م��ن ع��ل��ي��ه م��أس��وف غ��ي��ر ق��ض��ى
ال��م��ح��ام��د ن��زر ال��ط��ب��ع ل��ئ��ي��م وك��ان م��ن��اف��ًق��ا وك��ان ك��ذابً��ا ك��ان ل��ق��د
ال��ح��ق��ائ��د ج��م ال��خ��ي��ر ق��ل��ي��ل ج��ب��انً��ا ك��ل��ه��م ك��ال��ن��اس ال��ن��ف��س خ��ب��ي��ث وك��ان
ال��ش��وارد ال��ص��الل س��م ري��ق��ه��ا وف��ي ال��م��ن��ى ت��ض��اح��ك��ه م��ج��ن��ونً��ا ك��ان وق��د
واح��د غ��ي��ر ب��ه ي��ح��ف��ل ول��م وم��ات واح��د ال��ع��ي��ش ف��ي واس��اه وم��ا ف��ع��اش
ال��ش��وارد األم��ان��ي ك��ره ع��ل��ى وراح أن��ف��ه رغ��م ع��ل��ى ال��دن��ي��ا إل��ى وج��اء
ال��م��وارد م��ر ال��ن��س��ي��ان ف��أورده ض��ل��ة األرض ف��ي ال��ذك��ر خ��ل��ود أراد
ت��ص��اع��د ل��م ال��ل��ه��ى ل��وال زف��رة ل��ه��ا أج��ي��رة إال م��ات إذ ي��ب��ك��ه ول��م
واج��د غ��ي��ر ت��رب��ه ي��روِّي وك��ي��ف ت��راب��ه ول��ي ي��وم ي��روي دم��ع ف��ال
ال��ع��وائ��د ال��ه��م��وم أه��ل وال ح��ق��ي��ًق��ا ب��األس��ى ل��ي��س إن��ه ت��ن��دب��وه ف��ال
ال��ب��وائ��د ك��ل خ��ط��ب ل��ع��م��ري وذاك ل��ح��م��ه ت��أك��ل ل��ل��دي��دان وخ��ل��وه
ال��م��الح��د س��ود ت��ط��وي��ه ل��م��ن ه��ديٌّ إن��ه��ا ب��ال��ن��دب ال��دي��دان ت��زع��ج��وا وال
ض��ام��د خ��ي��ر ال��ردى ك��ان رب��م��ا ب��ل��ى م��وج��ع ب��ال��م��وت ف��از ق��د ارق��ص��وا وق��وم��وا





العتاب يف

ال��ظ��ن��ون��ا ذاك ب��ع��د وأخ��ل��ف��ن ل��ي آم��ا واف��ق��ن ال��ع��ه��ود ت��ل��ك أي��ن
وي��م��ي��ن��ا م��وث��ًق��ا ال��ل��ه رح��م وي��م��ي��ن م��وث��ق أي��ن ال أي��ن
م��ع��ي��ن��ا أري��د ف��م��ا ف��ع��ن��ي أو ف��أع��ن��ي ت��ط��ق ف��إن ذرًع��ا ض��ق��ت
ق��م��ي��ن��ا ك��ان ال��زم��ان إن م��ن��ه وع��ًدا ي��ن��ج��ز ال��زم��ان ف��ل��ع��ل
ج��اح��دي��ن��ا ل��ش��ك��رِه ي��ج��دن��ا ال ي��وًم��ا ال��ل��ه ل��ي ق��ض��اه إن أم��ل
ض��م��ي��ن��ا ال��وف��اء ع��ل��ى م��ن��ك��م ي��َر ل��م ب��م��ن أح��ج��ى ال��ق��ن��وط ول��ع��ل
وج��ن��ون��ا س��ورة ل��ل��وج��د أن واع��ل��م ال��ع��ذر وآث��ر خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
غ��ب��ي��ن��ا ي��ظ��ل أن ال��ح��ب ك��ب��ر ل��ك��ن ل��وم��ي��ك ع��ل��يَّ وع��زي��ز





األعمى الغزال

إيلَّ فيها يشكو شكري أفندي الرحمن عبد الجليل الشاعر لصديقي أبيات عىل (جوابًا
ا.) همٍّ

أب��ي��ن أك��اد م��ا ح��ت��ى ش��ك��ات��ك ج��وان��ح��ي الع��ت األي��ام ع��ل��ى م��ع��ي��ن��ي
ي��ه��ون ع��س��اه أل��ق��ى م��ا أع��ال��ج وإن��م��ا ح��اًال م��ن��ك خ��ي��ر أن��ا وم��ا
ي��ق��ي��ن إث��ره��ن وي��ح��ي��ي ي��م��وت ن��وازل ال��زم��ان آث��ار ت��ت��ب��ع
ع��ج��ي��ن ك��ف��ه��ن ف��ي ال��ف��ت��ى ك��أن ن��ك��ب��ات��ه ال��ف��ت��ى آراء ت��غ��ي��ر
ش��ج��ون ال��ظ��ن��ون ت��ب��ل��ي م��ا وس��رع��ان غ��ي��ره ال��رأي ع��ل��ى ي��ع��دو م��ا ق��رب ف��ي��ا
ع��ي��ون أع��وزت��ه س��وء ك��غ��زَّال ح��ي��رة ال��ع��ي��ش ف��ي أل��ق��اه م��ا وأوج��ع
ي��ك��ون ك��ي��ف أدري��ه ال ك��ن��ت وإن م��ذه��بً��ا ل��ل��خ��ي��ط أن ألدري وإن��ي
ف��ن��ون ال��ح��ي��اة غ��اي��ات ول��ك��نَّ م��ط��ل��بً��ا ل��ل��ع��ي��ش أن ألدري وإن��ي
ي��ب��ي��ن ذاك أن ل��و ن��ف��ع��ه وال غ��ازل أن��ا ال��ذي اس��م م��ا ل��ي ع��ل��م وال
رك��ي��ن وه��و ال��خ��ي��ط وأل��ق��ى وق��ال ط��ل��ع��ه ق��ب��ل أطَّ��ل��ع ل��م م��ن أت��ان��َي
وي��م��ي��ن ش��م��أل إال ل��ك وم��ا أك��م��ٌه إن��ك ف��اغ��زل��ه ب��ه ع��ل��ي��ك
ش��ط��ون وه��و ��اي ك��فَّ وت��ط��ل��ب��ه أص��ب��ع��ي ال��خ��ي��ط ي��خ��ط��ئ ق��د ول��ك��ن��ن��ي
أح��ي��ن س��وف ال��ل��ه ي��ع��نِّ��ي ل��م إذا وأن��ن��ي ث��ارت ال��ري��ح أن ف��أع��ل��م
ع��ي��ون ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ي وم��ا أخ��اف ال��ذي م��ن ال��م��ف��ر أي��ن ول��ك��ن��ه





ليلة

ن��ظ��ام ف��ي ي��ض��م��ن��ا ل��ي��ل ن��ع��م وس��الم��ا م��رح��بً��ا أخ��الي ي��ا
وم��دام إخ��وة ب��ي��ن ل��ي��ل��ة ��ا ون��ع��مَّ وإخ��وة ك��أس ب��ي��ن
ال��غ��م��ام ع��ه��د ط��ول ب��ع��د م��ث��ل��ه وج��ئ��ت��م ط��ل��ًق��ا ال��رب��ي��ع ه��ذا ج��اء
األي��ام ع��ل��ى ري��ه��ا م��ه��ج��ت��ي وس��ق��ي��ت��م ري��ه��ا األرض ف��س��ق��ى
ال��ب��س��ام ودن��ا م��ن وري��اض ح��وال ال��رب��ي��ع م��ن ف��ري��اض
األك��م��ام م��ف��ت��رة ب��ري��اض ع��ب��أن��ا م��ا ل��والُك��ُم ول��ع��م��ري
ال��ش��م��ام ال��زك��ي ورده��ا أن��ت��ُم ول��ك��ن خ��ض��ر ال��رب��ي��ع وري��اض
ال��ره��ام ق��ط��ر ي��ش��م ال م��ا ـ��وان اإلخ��ـ ن��ف��ح��ة م��ن ال��ص��دي��ق ي��ش��م ق��د
م��ق��ام ط��ول ل��ل��زم��ان ف��م��ا ك ذا ال رب��ي��ع��ي إخ��وت��ي أن��ت��ُم
ذم��ام��ي رع��ي��ت��م أو ال��ود ـ��ف��ي��ت��ُم أص��ـ م��ا ع��ي��ش��ي ال��رب��ي��ع ي��ف��وت ل��ن
األج��س��ام ع��ل��ى ض��اف��يً��ا ث��وب��ه��ا ف��ل��ب��س��ن��ا م��ودة ج��م��ع��ت��ن��ا
ل��إلظ��الم ال��ف��ؤاد ي��ش��وق أن س��ن��اه��ا ج��دي��ر ه��ذه ل��ي��ل��ت��ي
اإلن��ع��ام ف��ي أط��م��ع��ن وط��ي��ب ٍن ب��إح��س��ا أت��ت��ك إذا وال��ل��ي��ال��ي
وج��م��ام ف��ت��رة أي��ام ب��ع��د ه��ذا م��ث��ل إل��ى ك��رة ف��ل��ت��ك��ن
ال��ظ��الم س��واد ف��ي ت��ب��دون ح��ي��ن س��واء وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل ع��ن��دَي
ال��ك��رام ال��ق��واف��ي ف��ي ال��ش��ك��ر أن��ش��ر ل��ش��ك��ور إن��ن��ي ع��دت ول��ئ��ن
ال��ك��الم ال��ف��ص��اح ل��ألل��س��ن ـ��م��ل��ك ال��ـ ف��إن ال��ل��س��ان ذل��ك ف��اغ��ت��ن��م





واملوت العقل

ال��ح��ر م��ن م��ح��ٍي ال��م��وت ب��رد وي��ك��س��ر ال��ق��ب��ر ظ��ل��م��ة م��ن اإلص��ب��اح ي��ن��س��خ ت��رى
أدري ال ال��ده��ر ل��ه��ا ق��ول��ي وي��ق��ع��ده��ا ي��ق��ي��م��ه��ا ل��ن��ف��س ي��رث��ي ه��ات��ف أم��ا
ي��ص��رع ه��و أم ال��ع��ق��ل ال��ح��م��ام أي��خ��ط��و ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ي��وًم��ا األرض ب��ط��ن ال��ت��ام إذا
أج��م��ع األرض ب��ه ض��اق��ت م��ا ح��ي��ن ع��ل��ى م��س��ت��ط��ي��ل��ة ن��وره ت��واري وك��ي��ف





واهلم الليل

ال��س��ه��د ط��ول م��ن ال��ألالء ب��اه��ت ال��س��م��ا ل��ج ف��ي ي��ح��ل��م ق��م��ر
وق��ع��د ح��ن��ي��ن ب��ال��ق��ل��ب ق��ام ك��ل��م��ا م��ن��ه ي��س��خ��ر س��اك��ن
ب��ال��س��دد ع��ل��ي��ه ال��وج��د أض��رب وم��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��ق��ل��ب أض��ل م��ا
ن��ف��د ال��ل��ج ذي ال��ه��م ل��ع��ب��اب وم��ا ط��ال وإن ال��ل��ي��ل ي��ن��ف��د





الضمري

ي��ق��ول��ون��ا م��اذا ال��ورى أب��ال��ي وال أم��ال ب��ه أب��غ��ي ال ال��ش��يء أف��ع��ل ق��د
��ي��ن��ا ال��م��س��ت��خ��فِّ س��الم ال��ع��ب��اد رأي ف��ع��ل��ى أرض��ي��ت��ه ف��إن ض��م��ي��ري ه��م��ي





املسحور ح املالَّ

ب��اه��ِر رواء م��ن ال��ن��واظ��ر م��لء ع��ي��ن��ه ص��اف��ح ك��ال��م��الح أص��ب��ح��ت
م��ن��اص��ر ب��غ��ي��ر ف��غ��دا ال��ن��ه��ى ح��رب خ��ري��دة ال��ب��ح��ار ح��ور م��ن س��ح��رت��ه
زاخ��ر وي��مٍّ ت��ردي ص��خ��رٍة م��ن ي��ت��ق��ي ع��م��ا أل��ه��ت��ه وق��د ف��م��ض��ى
س��ائ��ر ك��ط��وٍد ل��ج��ج ع��ل��ى ل��ج��ج ح��ول��ه ت��ع��ال��ت ي��رم��ق��ه��ا ب��ي��ن��اه





خماوفالنفس

وال��زؤد ال��م��ق��ت ب��ي��ن ل��ش��ق��ي��ت ف��رق��ت��ه��ا وأخ��اف ال��دن��ا أق��ل��ى
ض��م��د ع��ل��ى أم��س��ي م��ن وأب��ي��ت ل��ي ت��َك��ش��ف أن ن��ف��س��ي وأه��اب
غ��د ل��ق��اء م��ن وأف��رق أم��ل��ي وي��ف��زع��ن��ي ي��أس��ي ويَ��ُروع��ن��ي
م��رت��ع��د ك��ف م��ن��ه��ا ف��ن��ف��ض��ت ب��ه��ا ظ��ف��رت ج��وه��رة ول��ُربَّ
ج��ل��دي م��ن ي��ه��ي��ض ي��ظ��ل م��ن��ه��ا أث��ر ب��ه��ا ه��ل أن��ظ��ر ورج��ع��ت





عيش حصاد

س��ور ع��ل��ى ب��ل ف��ي��ك ج��ودت��ه��ا غ��رر ع��ل��ى ح��س��رت��ا وا ح��س��ن ي��ا
وال��ص��غ��ر ال��ش��ب��اب ع��ه��د وال��ع��م��ر وج��دت��ه ال��ص��ب��ا ف��ي��ك أب��ل��ي��ت
م��خ��ت��ص��ر ك��ال��ج��م��ال ب��م��ن��ط��ق ل��ع��اش��ق��ه م��ن ال��ح��س��ن ن��اط��ق ي��ا
ال��ه��م��ر ال��غ��م��ائ��م س��ح ب��م��ث��ل ل��ع��اب��س��ه م��ن ال��ث��غ��ر ض��اح��ك ي��ا
ب��ال��ذك��ر ال��رج��اء خ��ي��ط م��وص��ول ك��اس��ف��ه إن ال��ب��ال ن��اع��م ي��ا
ال��خ��ب��ر م��ي��ت ص��ار ق��د م��ض��ن��اك ث��ائ��ره��ا إن ال��ن��ف��س س��اك��ن ي��ا
ال��ك��ب��ر رع��ش��ة ه��اض��ت��ه ك��ال��ن��س��ر م��راغ��ب��ه ع��ن ال��ه��م أق��ع��ده
ب��ال��ب��ه��ر أص��ي��ب ق��د ك��أن��م��ا م��ق��ط��ع��ة زف��رة أن��ف��اس��ه
ال��ف��ك��ر رائ��د ح��ي��ران ي��رس��ل أب��دا ال��دج��ى ف��ح��م��ة ف��ي ي��ظ��ل
ال��ق��در م��س��ائ��ل ا ردٍّ ن��ال ل��و ق��دم��ي إل��ي��ُك��ُم ب��ي س��ع��ت ك��ي��ف
ال��ص��ور ب��يِّ��ن ال��ل��ب م��زده��ف ع��اش��ق��ه األح��الم ت��ري��ه ت��رى
ال��ه��ج��ر م��س��اف��ة وأط��وي ـ��غ��ي��ب ال��ـ ل��ه أخ��وض ال��ك��رى ف��ي ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
ال��س��ح��ر غ��الئ��ل ف��ي ال��دج��ى م��ن م��ن��ف��ل��ت��ا ك��ال��ف��ج��ر ط��ي��ف��ي ي��ط��ل��ع
ال��ع��م��ر! ة م��دَّ وال��ن��وم ـ��ي��ْق��ظ��ة ال��ـ ف��ي ال��م��ع��ذَّب ج��اءك ق��د أق��ول
اإلب��ر ش��ائ��ك دون ت��خ��ط��ئ��ن��ا ل��ن��ف��ح��ت��ه��ا م��ا ال��ح��س��ن زه��رة ي��ا
ع��م��ر ذا أراه ش��يء ف��ك��ل أم��د واألس��ى ل��ل��وج��د أل��ي��س
ال��ص��در م��رن��ق ورد ال��ع��ي��ش نَّ إ زه��وك ب��ع��ض ال��ع��ط��ف ث��ان��َي ي��ا
وال��م��در ال��ت��راب ف��ي وي��ن��ط��وي ك��ف��ن ي��ل��ف��ه ب��ش��يء أْه��ِوْن



املازني ديوان

ال��ص��ور ف��ي ال��ح��ي��اة ب��اغ��ي ل��ض��ل ب��ه��ا َح��ي��اة ال أن��ت أُدم��ي��ٌة
ال��ح��ور أخ��ا ي��ا ال��ح��س��ن ل��ي��ن ي��ا ع��ن��ف ذا ت��ك��ون أن ع��ج��ٌب ال
أخ��ر ع��ل��ى أن��ع��م ب��ه��ا ت��س��ط��و م��ع��ت��رك ال��ح��ي��اة م��ث��ل ال��ن��ف��س

∗∗∗
ال��ع��ص��ر ح��وائ��ل س��وان��ا غ��ال��ت وم��ا ال��زم��ان غ��ال��ه��ا س��ن��ة ي��ا
ب��ال��ذك��ر ال��ع��ائ��دات ه��م��وم��ه تُ��ودِّع��ن��ا م��ض��ى زم��انً��ا ل��ي��ت
وال��ب��ك��ر ال��روح��ات ح��ادي ج��م��ع��اء َح��وادث��ه ال��ف��ت��ى ي��ن��س��ى ل��ي��ت أو
ح��ذر ب��ال غ��ي��ره م��س��ت��ق��ب��ًال ذاك��ره غ��ي��ر ال��ح��ول ي��س��ت��دب��ر
وال��ك��در ب��ال��ص��ف��و ذراُه ـ��ده��ر ال��ـ ط��رق وال ي��ك��ن ل��م ك��أن ح��ت��ى
ي��در ل��م األه��وال ب��غ��ي��ر ع��ام وم��ض��ى ل��ن��ا األس��ى غ��ب��ار خ��ل��ى
وط��ر ذي غ��ي��ر ال��ع��ام خ��ل��ف��ن��ي زم��ن��ي م��ن ب��ال��ج��دي��د م��ه��ن��ئ��ي
ض��ج��ري م��ن أس��ت��ق��رُّ وال ـ��ب��رح ال��ـ م��ن أئ��ن م��ت��ع��بً��ا خ��ل��ف��ن��ي
م��ن��ه��م��ر غ��ي��ر ال��دم��ع أوج��ع م��ا ف��ائ��ض��ه��ا غ��ي��ر ال��ع��ي��ن م��غ��رورق
ال��ق��رر س��وى ال وه��ي��ه��ات ـ��ش��م��س ال��ـ أل��ت��م��س أزال ال م��ن��ت��ف��ًض��ا
ش��ج��ري م��ن ال��رف��ي��ف ال��رط��ي��ب ع��ل��ى أس��ف��ي وا ال��ه��ش��ي��م ع��ي��ش��ي ح��ص��اد
م��ن��ح��س��ر ب��األذاة ُم��دب��ٍر م��ن ع��وض ُم��ق��ب��ٍل ف��ي ل��ي ف��ه��ل ذاك
وال��م��ط��ر ال��ش��ت��اء ب��ع��ي��د ـ��ص��ي��ف ال��ـ ي��ن��ش��ر ك��م��ا ل��ذت��ي ل��ي ي��ن��ش��ر
وال��زه��ر ب��ال��ث��م��ار ح��واف��ل ه��ًوى ري��اض ف��ي ال��ن��ف��س ف��ت��م��رح
ال��درر ع��ن ح��س��ن��ه��ا ال��ص��ب��ا أغ��ن��ى أن��ف زه��رة ال��ق��ل��ب وت��س��ع��د

∗∗∗
م��دَّك��ري ن��س��ي��ت ت��ران��ي ح��ت��ى واظ��م��ئ��ي ن��دي��م ي��ا اس��ق��ن��ي ه��ات
ف��اق��ت��ص��ر ن��دي��م ي��ا أرض��ي��ة ح��س��ن��ت وإن األس��ى أغ��ان��ي إن
ال��خ��ور م��ن ص��رخ��ة م��ن��ط��ق��ن��ا م��واج��دن��ا ص��ب��ي��ة أرج��ع��ن��ن��ا
م��ع��ت��ك��ر ج��د وال��ح��ظ ه��ي��ه��ات م��ل��ت��م��س ك��ل ال��ن��ور ن��ل��ت��م��س
م��خ��ت��ب��ر ط��ي��ب زع��م��ن��اه ك��م��ا ل��ذائ��ذن��ا م��ن م��ر م��ا ك��ان ه��ل
ك��ال��ج��زر ب��ال��ظ��الم رق��راق��ه م��زدح��م ال��ن��ه��ار ص��ف��و ي��ن��ب��وع
ك��ال��درر ال��زج��اج ل��م��ع ي��ح��ي��ل ص��ن��ع ص��ي��ق��ل ال��وه��م ل��ك��ن��م��ا
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عيش حصاد

ال��غ��ي��ر ل��ح��اض��ر أو ل��ب��ع��ده ن��ظ��ًرا، م��ض��ى ب��م��ا أع��ل��ى وال��م��رء
م��ع��ت��س��ر غ��ي��ر ك��ال��ش��ع��ر يُ��س��ع��د ف��م��ا ي��ج��ي��ش ال��ف��ت��ى ص��در ل��ك��ن
ال��خ��ص��ر ال��دج��ى ف��ي إاله يُ��ل��ِف ل��م ع��دم ذو ب��ال��ه��ش��ي��م اح��ت��ب��ى ك��م��ا

∗∗∗
ال��ب��ش��ر س��ائ��ر دون ص��ورت��ك��م وب��ه ح��س��ِن��ك��م م��ح��راب ذه��ن��َي
ال��ع��ط��ر ح��س��ِن��ك آي��ات ـ��راه��ب ك��ال��ـ ي��رت��ل ي��ن��ي ال وخ��اط��ري
وط��ري ان��ق��ض��ى وم��ا ف��ؤادي ب��ان��ي ق��ر وأج��ع��ل م��ذب��ًح��ا َألب��ن��ي��ْن
ث��م��ر ذي غ��ي��ر ف��ه��و ال��م��ن��ى ع��وَد ل��ه��ا وق��ص��ُت ن��اره خ��ب��ْت إذا
ُم��دَّخ��ري خ��ي��ر ك��ان ف��ق��د ب��انً��ا ق��ر وج��ه��ك ل��ح��س��ن ف��ؤادي ف��اق��ب��ل
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املوسيان أو وعزوز حممد

ن��ك��رِه وم��ن ال��ع��ي��ش وح��ش��ة م��ن م��ف��زٌع ل��ي اب��ن��َي إن ع��ب��اس
ه��ذره م��ن األن��س ع��دم��ت ف��ال ه��ذُره وح��ش��ت��ي ف��ي ي��ؤن��س��ن��ي
ق��دره م��ن أك��ب��ر وك��ل��ه��ا أالع��ي��ب��ه ب��ي��ن ووث��ب��ه
ب��ره إل��ى س��اٍع وك��ل��ه��م ذا وت��ق��ب��ي��ل ه��ذا وض��رب��ه
غ��دره إل��ى ي��دع��و م��ا ول��ي��س وإق��ب��ال��ه ط��وًرا وص��ده
ك��ب��ره! ع��ل��ى ط��ف��ًال ب��ه ُح��ب م��س��ت��غ��ف��ر غ��ي��ر ظ��ه��ري ي��رك��ب
ف��ج��ره م��ن ال��ن��اس ي��ب��ال��ي وال ق��ال��ًة ي��ت��ق��ي ال م��س��ت��ه��ت��ٌر
ش��ك��ره م��ن ��َي ح��قِّ ي��ب��رُّن��ي ط��يِّ��ع ف��تً��ى ف��اع��ل��م ل��ك��ن��ه
ث��غ��ره م��ن ب��ال��ق��ب��ل��ة ي��ض��نُّ وال ي��وم ك��ل ك��ف��ي ي��ل��ث��م
ص��دره ف��ي ال��م��دف��وَن وش��ك��ره أط��راب��ه ع��زوز إل��ى أب��ل��غ
م��ص��ره إل��ى ع��زُّوُز ي��دع��وك م��ازن ف��ت��ى إن ل��ه وق��ل
ع��ث��ره إل��ى ي��خ��ط��و إذ أج��م��ل ص��اح��ب��ي ي��ا ب��ال��ل��ه أي��ه��م��ا
أم��ره ف��ي أش��ب��ه ب��ال��س��ام��ري م��ن��ه��م��ا ص��اح��ب��ي ي��ا ت��رى وم��ن
غ��ي��ره ع��ل��ى م��ط��ويٍّ��ا وش��ب دي��ن��ه ع��ل��ى ج��ب��ري��ل رب��اه
ج��ه��ره وف��ي ط��وًرا س��ره ف��ي ت��س��ب��ي��ح��ه ط��ول ي��ف��ده ول��م
ج��ذره ع��ن ال��ف��رع أح��ال وال ن��ج��ره م��ن ذاك ي��غ��ي��ر ول��م
ف��وره م��ن إس��رائ��ي��ل أض��ل رب��ه إل��ى م��وس��ى غ��دا ل��م��ا
س��ره ف��ي ي��ض��ح��ك أح��الم��ه��م م��س��ت��ح��ق��ًرا ب��ال��ع��ج��ل وج��اءه��م



املازني ديوان

ك��ف��ره ع��ل��ى ف��رع��ون رب��اه ال��ذي ال��ك��ل��ي��م م��وس��ى ت��رى وم��ن
ب��ره ف��ت��ى ف��ي ن��ب��ي إال راع��ه ف��م��ا ف��رع��ون رب��اه
ق��ص��ره؟ ف��ي ال��ج��ب��ار وي��رع��د ورض��وان��ه ال��ل��ه إل��ى ي��دع��و

∗∗∗
ع��م��ره م��ن ال��م��ق��ب��ل ف��ي ع��ب��اس إت��الف��ه م��ن��ه أخ��ش��ى م��ال ال
وف��ره وف��ي ال��ع��ي��ش ف��ي ي��زه��د غ��دا م��ا إذا أب��ال��ي��ه وال
خ��ي��ره م��ن ال��ن��اس ي��ص��ي��ب وال ب��س��وآت��ه ال��ن��اس ع��ل��ى ي��ع��دو
ش��ره م��ن ال��ع��ال��م وس��ع ق��د ف��ت��ى أراه أن أخ��ش��ى ول��س��ت
ص��دره ف��ي ال��ش��ع��ر ي��ج��ي��ش أن م��ن ص��اح��ب��ي ي��ا أش��ف��ق ل��ك��ن��م��ا
ده��ره ع��ن ال��غ��اف��ل ب��راح��ة ح��ب��ه ع��ل��ى ش��ع��ري ي��ش��ت��ري م��ن
ف��ج��ره ع��ن ال��ذاه��ل ب��غ��ط��ة م��وه��نً��ا ت��غ��ري��دت��ي ي��ش��ت��ري م��ن
ق��ط��ره م��ن ال��ف��ي��ض ال ج��ول��ت��ه ال��ف��ت��ى يُ��ح��س دم��ًع��ا ي��ش��ت��ري م��ن
ف��ك��ره ف��ي ال��م��أف��وك ب��ث��ق��ل��ة وآالم��ه��ا ن��ف��ًس��ا ي��ش��ت��ري م��ن
ض��ره؟ إل��ى ب��رج��ل��ي��ه ي��س��ع��ى م��ائ��ق س��وى ه��ذا ي��ش��ت��ري م��ن
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أم يا

ف��ات��ا ل��م��ا ت��أس��ي وال ال��خ��ط��وب م��ن ي��داه��م��ن��ا م��م��ا ت��ج��زع��ي ال أم ي��ا
وأق��وات��ا أرزاق��ا ال��ل��ه وي��ق��س��م ع��ادل��ة ال��ح��ك��م ف��ي��ن��ا ال��م��ق��ادي��ر ت��م��ض��ي
م��ي��ق��ات��ا ال��ع��س��ر م��ث��ل ل��ل��ي��س��ر وإن ف��رج إل��ى ت��ع��رو ض��ائ��ق��ة وك��ل
م��ات��ا ق��د إس��م��اع��ي��ل ك��ال��ك��ب��ش م��ات ق��د ق��س��م��ت��ه ت��أخ��ي��ر ي��رت��ج��ى ال��ذي ض��ل





امليتاحلي

جمعية يف الدخول إىل دعاني وقد الرحيم، عبد أفندي محمد املرحوم صديقنا إىل أرسلت
التمثيل». «أنصار

أن��ض��ره ال��م��ن��آد ع��وده م��ن وج��ف أك��ث��ره م��ات ب��ف��اٍن ت��ص��ن��ع��ون م��ا
م��ن��ظ��ره ف��ي��ه ع��ظ��ات ك��ن��ز أع��ط��اك ش��ب��ي��ب��ت��ه ك��ادي إل��ى ن��ظ��رت إذا
وت��ن��ك��ره ي��م��ش��ي ج��دث أن��ه أو داف��ن��ه��ا تُ��ل��ِف ل��م ج��ث��ة ك��أن��ه
ت��س��ب��ره ح��ي��ن إال ال��ج��رُح ي��ع��رف ال ت��خ��ل��ف��ه ت��ن��ك��ر وال أخ��اك ف��اع��ذر
ت��ن��ص��ره ل��ي��س ول��ك��ن ح��ال أخ��اك ن��ص��رت ل��و ال��ن��ف��س ش��ق��ي��ق ع��ي��ن ن��ع��ام





الثالث اجلزء





ة غراميَّ معاهَدة

القارئ: أيها

الناس به يتغنى ما هنا بواجد فلست الحب، سياسة يف حتى مبتدعون جديد، طالب نحن
بمخادعة يبدأ أحب إذا واملرء الطبيعة، تأباه مما ألنهما العهد؛ عىل والبقاء الوفاء من

غريه. بمخادعة ينتهي ثم قلبه، ومغالطة نفسه،
اعرتاًفا إال ليس كالهما العقل؛ حياة يف واحد رأي عىل كالثبات القلب حياة يف والوفاء
لوال نرميه أن نود ما أكثر وما امللك، شهوة يف لشيئًا تدبرت لو الوفاء يف وإن باإلخفاق،
العادة. كسل أو الخيال، نقص إىل راجًعا الوفاء يكون ما وكثريًا سوانا، يلتقطه أن خوفنا
أسبابنا اتصلت فيمن ذلك مثل ونتوهم أوفياء، فيه أنفسنا نحسب كنا زمن غرب ولقد

وديباجتها: املعاهدة وإليك واسرتحنا، أرحنا فقد اآلن أما بأسبابهم،

ي��ن��اْم أن ع��س��اه ال��ف��ك��ر أع��ي��ن ت��غ��م��ض��ي ح��ت��ى ري��ح ي��ا غ��ن��ن��ي
ال��م��ن��اْم ش��ي��اط��ي��َن ع��نِّ��ي واط��ردي األَس��ى وتَ��ْغ��ِض��ي��َن وج��ه��ي وام��س��ح��ي

∗∗∗
ال��ِق��واءْ ال��ب��ي��د وح��ش��ة وب��ق��ل��ب��ي ال��ش��ت��اءْ أع��اص��ي��َر أُذْن��ي ف��ي إنَّ
ال��ش��ق��اء أس��ر ف��ي ل��َي ش��يء ك��ل ق��ل��ب��تُ��ه��ا إذا ال��ع��ي��ُن ت��ِص��ف

∗∗∗
ال��ض��م��ي��ْر ج��يَّ��اش ال��م��اء خ��ري��ر ف��ي ال��ك��الِل ش��ك��وى س��ام��ع ف��ك��أن��ي
ك��ال��س��ي��ور ال��رواس��ي أع��ض��اد ح��ول ال��ل��ي��ال��ي َق��يْ��َد ن��اظ��ٌر وك��أن��ي



املازني ديوان

∗∗∗
م��ن��ط��ِق ب��أش��ج��ى ال��ح��س��َن ي��ن��دب ق��ت��ي��ال ك��ان وإن ال��زه��َر أس��م��ُع
ي��خ��ل��ق ل��م��ا وال��ح��س��ن ف��ق��ض��ى وب��ي��ال ت��ن��ك��ي��ًال ال��ري��ح وس��ع��تْ��ه

∗∗∗
ال��ج��ح��ي��ْم وأب��ن��اء ال��م��وت��ى ض��ج��َة ال��ب��ه��ي��ْم ال��ل��ي��ل ف��ي أس��م��ُع ول��ق��د
ال��وش��ي��م ال��ن��ب��ت ع��ل��ى ال��ري��ح خ��ط��رُة ال��ك��ل��ي��ْم أذن ف��ي ال��م��وت وك��ه��م��س

∗∗∗
ي��ن��ت��ظ��ْر ص��ب��ح ال��ي��أس ل��ل��ي��ل ه��ل واص��دق��ا اخ��ب��ران��ي خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ذك��ر ن��ض��ن��اض ن��اب ع��ن ك��اش��ًف��ا أزرق��ا ع��ب��وًس��ا ال��ده��ر ب��ي م��رَّ

∗∗∗
ي��ك��وْن ال ف��ه��ذا ال��رْع��ي؛ ع��ل��ى ال ال��ع��ه��ود! خ��ون ع��ل��ى ك��ف��ي ه��ذه
ي��ه��ون ل��و أول��ى ال��ن��ف��س ول��ص��دُق وج��ح��ود ِك��ذاٍب دن��ي��ا إن��ه��ا

∗∗∗
رم��اد ي��ع��ل��وه��ا س��وف ن��ار ك��ل ال��م��الل وش��ك ع��ل��ى ك��ف��ي ه��ذه
ي��س��ت��ف��اد! ش��ي��ئً��ا ال��ج��ه��ل ي��ك��ون أو ال��خ��ي��ال ت��ص��دي��ق أس��ط��ي��ع ل��و آه

∗∗∗
س��ق��ْر ن��ار دون��ه��ا ن��اًرا ب��ك أص��ط��ل��ي أن ع��ل��ي ك��ف��ي ه��ذه
ال��ق��در ع��ت��ي��ق��ات ف��ي ُم��ه��ل ك��أس ل��ي ت��ت��رع ل��وَّح��ت��ن��ي وإذا

∗∗∗
ال��ه��م��وم — ت��دري ل��و — وري��اح��ي��ن��َي ��نَ��ى وال��ضَّ ع��ل��ي��ه��ا ال��س��ه��د ن��ْق��ل��َي
ووج��وم َخ��بَ��ال ف��ن��وازي��ه��ا ال��ن��وى ب��م��ح��ذور ال��ده��ر ��ه��ا ش��جَّ

∗∗∗
ال��ص��خ��ور ج��الم��ي��د ال��م��وج ن��اط��ح ك��م��ا وت��ل��ق��ان��ي وأالق��ي��ك
ال��وع��ور ه��اض��تْ��ن��ي ك��ي��ف ت��ب��ال��ي إن وم��ا م��ه��زوًم��ا ح��ول��ك م��زب��ًدا
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غراميَّة معاهَدة

∗∗∗
ح��ب��ال��ك وْه��ي ش��اك��يً��ا ت��ران��ي ل��ن ح��ش��اك! ال��ل��ه ط��ام��ن ع��ق��ي��دي ي��ا
ج��م��ال��ك ف��رط ع��ل��ى إن��س��ان أن��ت ال��ف��ك��اك؟ أي��ن ط��ي��ن��ت��ن��ا م��ن أي��ن
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اللصُّ

ال��ده��ور؟ ع��ل��ى ال��س��ؤال ت��ع��وَّدن أك��ف ت��ب��ع��ث��ره م��ال ل��م��ن
وال��ف��ج��ور ب��ال��ع��ض��ي��ه��ة ي��ف��اخ��ر رق��ي��ع ل��ص م��ن ال��ل��ه ل��ح��اك
ال��ح��ري��ر ف��ي ال��ت��زم��ل وع��ل��م��ك م��اًال آت��اك ال��ذي وس��ب��ح��ان
ال��ق��ص��ور أب��واب خ��ل��ف م��ب��ي��ت��ك ق��دًم��ا وك��ن��ت ال��ب��ي��وت وأس��ك��ن��ك
ال��وف��ي��ر؟ ب��ال��م��ال ظ��ف��رت ف��ك��ي��ف م��اًال وأص��ب��ت خ��ص��اص��ة ورثْ��ت
ن��ق��ي��ر؟ ش��روى ك��ف��ه ف��ي وم��ا ي��م��ش��ي أب��وك ك��ان ح��ي��ن أت��ذك��ر
وال��ك��ف��ور األزق��ة ف��ي وط��وًرا ط��وًرا ال��س��وق ف��ي ي��وم��ه ي��دل��ل
ال��ح��م��ي��ر! م��ن ك��ان أب��اك ك��أن ح��ت��ى م��واله ظ��ه��ره وي��وق��ر
ال��ع��ش��ي��ر ض��ع��ة دائ��ه وأه��ون ع��ل��ي��ه ت��ب��ن��ي ال��ذي ال��ب��ي��ت ف��ذا
ك��ب��ي��ر ي��أس ع��ل��ى م��ن��ه وك��ن ف��دع��ه رف��ًع��ا ب��ق��اب��ل ول��ي��س
ال��ح��ق��ي��ر واألص��ل ال��ل��ؤم س��ج��اي��ا س��اع��دت��ه��م األس��اف��ل ك��ل ف��م��ا
ال��ن��س��ور ظ��ه��َر ث��ع��ل��ٍب ك��م��رك��ب — ف��اع��ل��م — ال��س��وق��يِّ س��ي��ادة وإنَّ
ك��ال��ع��ب��ي��ر ت��ك وإن ل��م��ن��ف��ع��ة ت��رج��ى ل��ي��س ك��ال��ن��ع��ام��ة وإن��ك
ك��ث��ي��ر أو ق��ل��ي��ل ف��ي ل��ع��م��رك م��ن��ه��ا ول��س��ت ال��ط��ي��ور وأش��ب��ه��ت
ح��س��ي��ر ن��ظ��ر ذو ال��ن��اس ف��ك��ل ت��ع��اش��ت إم��ا أن��ه��ا وت��ح��س��ب
أم��ور ف��ي ي��غ��ض��ب ال��ذالَن أرى وإن��ي إن��س��انً��ا زع��م��وك ل��ق��د
ال��خ��دور رب��ات ف��ي��ه ت��دان��ى ح��ي��اءً ل��ه��ا ال��ه��ل��وك ت��ج��د وق��د
ال��ص��خ��ور ت��م��ث��ال ال��م��رء ول��ي��س اب��ت��س��ام ي��زاي��ل��ه ال وق��ال��وا



املازني ديوان

ال��ع��ص��ور؟ ب��أن��ذال وح��ف��وه ج��دار ع��ل��ى ع��ل��ق��وه ف��ه��ال
ال��م��ش��ي��ر ك��أص��ب��ع��ك وع��ن��وانً��ا رم��ًزا ال��خ��زي ص��ن��وف ع��ل��ى ف��ك��ان
ال��ق��ب��ور ف��ي تُ��ط��وى ح��ي��ن ف��ه��ذا ش��ري��ف��ا؟ ف��تً��ى تُ��َع��دَّ أن أت��رج��و
دور ف��وق م��ن ج��م��ة ل��دوًرا ف��ي��ه��ا وإن ال��س��ج��ون ألوح��ش��ت
ب��ال��ش��رور؟ أض��رى ل��ي��س ل��ك أخ ف��ي��ه��ا ك��ان م��ن��ازل أت��أن��ف��ه��ا
ال��م��ص��ي��ر م��ن ل��ل��خ��ب��ي��ث م��ص��ي��رك ي��وًم��ا ال��ع��دل ح��ك��م ف��إن ن��ظ��اِر
ال��غ��ف��ور إل��ى ال��ق��ض��اء وي��س��م��ل��ك م��ط��ل ب��ع��د ج��زاءك ت��ل��ق��ى إذًا
وال��ن��ك��ي��ر ال��م��ق��ال��ة س��وء ع��ل��ى ص��ب��وًرا وك��ن ال��ع��ب��اد رزق ف��ك��ْل
ال��ص��دور ف��ي داء غ��ي��ر ه��ن��ي��ئً��ا غ��ري��ض ل��ح��م م��ن ش��ئ��ت م��ا وك��ْل
وال��ق��ت��ي��ر ال��م��ع��اذر ب��أل��وان ط��رٍّا أب��وي��ك إل��ى ف��اب��ع��ث أال
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املوت يف خواطر

حوله، وبما بنفسه إحساسه سيفقد أنه األصح عىل أو سيموت، أنه املرء يصدق يكاد ال
سك أو املوت، خاطر بي طاف كلما أجن أكاد أيامي صدر يف كنت وقد املوت، معنى وهو
وبما تصاريفها، معاناة من تجشمها بما النفس بتبليد كفيلة األيام ولكن لفظه، سمعي
شهية: أكلة يف أفكر كما املوت يف أفكر رصت واآلن فشيئًا، شيئًا الفناء دبيب من تشعرها
كثريين قبل سأموت أني جميًعا واملوت الحياة من أنقمه ما وكل جنون، وال فزع ال
التي الحياة، هذه استمرار هو يحريني ما وكل بعدي! ستأتي عديدة أجيال وقبل غريي،
لو رض فما حال، أي عىل ستنتهي وهي غرض، أو فائدة أو لها، معنًى طالب أعياني

عهدي؟ يف اآلن نَْحبها «الحياة» قضت
ضوء يف القارئ فليقرأها قصيدتني، ونظمت بيتني، ترجمت النفسية الحالة هذه يف

ظالمها! يف أو الحالة هذه

!… ليتها (1)

األملانية: عن مرتجمان بيتان

أم��اَم��ْك! م��اُخ��طَّ اتْ��ُل ق��ب��ري ال��زائ��ر أي��ه��ا
ع��ظ��اَم��ك! ك��ان��ت ل��ي��ت��ه��ا ع��ظ��ام��ي — ف��اع��ل��م — ه��ن��ا ه��ا



املازني ديوان

الذكر (2)

واج��ِد ج��دَّ س��اخ��ًط��ا إال ال��م��وت ع��ل��ى يُ��َرى وال ال��ح��ي��اة ط��ول ال��ف��ت��ى ي��م��لُّ
ال��خ��رائ��د ُدم��وَع ت��س��ت��ج��دي م��ع��اِل��م ل��ه يَ��ن��ِص��ب��وا أن م��ات إم��ا ويَ��ط��ل��ُب
ال��ب��وائ��د ذك��ر األح��ي��اء وتَ��س��تَ��م��ِن��ُح وك��ل��وَم��ه ال��ردى ج��راح��اِت وتُ��ب��ِدي
ال��ق��ص��ائ��د ح��ر ال��ذك��ر ح��ري��م ل��ي��س��ب��ي ج��ف��ن��ه م��س��ه��ر ال��ش��ع��ر ب��رَد وي��ن��س��ج
وارد ب��ع��د ص��ادر م��ن ي��ع��رف��ن��ا ب��ن��ف��س��ه ك��لٌّ ال��ن��اس دأُب ذاك ب��ل��ى
ال��م��ع��اود ال��رب��ي��ع دي��ب��اج وت��خ��ل��ع ح��ي��اتُ��ن��ا تَ��ج��فَّ ح��ت��ى ودي��دن��ه��م
ب��ال��ف��راِق��د ال��رََّدى أس��ب��اُب وت��ع��ل��ق ق��ط��ي��ن��ه��ا م��ث��ل األرض نَ��ب��ض ويَ��س��ُك��ن

الثالثة النساجون (3)

آدم ع��ه��دَي ق��ب��ل م��ن راءه��م ك��م��ا أراه��م��و ث��مَّ ن��س��اج��ي��ن ث��الث��ة
ع��اِل��ُم أن��ي غ��ي��ر أراه ول��س��ُت ده��ره��م ال��ن��ول ع��ل��ى أي��دي��ه��م ن��ع��اق��ُب
ش��ائ��م ب��ال��ع��ي��ن أن��ت م��ا س��وى أل��ي��س ح��اج��ة ال��ع��ي��ُن تُ��ب��ص��ر أن إل��ى ب��ي وم��ا
م��ت��ق��ادم ع��ه��ده بُ��رًدا وتُ��ل��ح��م ��ه��م أك��فُّ تُ��س��دِّي ت��دري ل��و ه��ن��ال��ك
وال��م��ع��ال��م؟ ح��ده أق��ام��وا ل��ح��ي��ث ك��أن��م��ا ه��ن��اك؟ ق��ول��ي وم��ا ه��ن��اك؟
وال��زم��ازم أص��واتُ��ه��م وج��وه��ه��ُم؛ أرى ال ك��ن��ت وإن م��ن��ه��م م��س��م��ع��ي وف��ي
وال��ع��وال��م ال��دن��ا ه��ذي — ُع��ري��ت م��ت��ى — ت��ن��ط��وي ف��ي��ه ن��اص��ًع��ا ث��وبً��ا ي��ح��وك��ون
ن��م��ان��ُم ف��ي��ه ال��ُق��رِّ ب��ل��َوَراِت وم��ن خ��ي��وط��ه ب��ع��ض ال��خ��زِّيِّ ال��ب��رِد م��ن
م��راق��م ال��ث��ق��ال ال��س��ح��ب ق��ط��ع وم��ن خ��ط��وط��ه ال��م��دي��د ال��ري��ح ن��ف��س وم��ن
ع��ال��م ي��ق��ض��ي��ه ال��نَّ��ح��َب ه��ذا ف��أش��ه��د أه��ل��ه��ا آخ��ر األرض ف��ي ل��ي��ت��ن��ي أال
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إىلصديق

عام بانقضاء تهنئة

غ��ي��ره م��ن أروح ال��ع��ي��د أرى أن��ن��ي ال ب��ال��ع��ي��د أُه��ن��ي��ك
ك��ره ف��ي ال��م��رء ل��ق��ي ب��م��ا م��ض��ى ع��اًم��ا أن ف��رًح��ا ك��ف��ى
ذك��ره ع��ن وت��ع��رض ت��ط��ي��ب ان��ق��ض��ى م��ا إذا ال��ق��ل��وب ف��ل��ي��ت
إث��ره ف��ي ال��خ��وال��ج ف��ل��ي��ت ي��ن��ث��ن��ي ال ف��ات م��ا ال��ده��ر أرى
ق��ب��ره ع��ل��ى ال��ه��م��وم ت��ع��ي��ش ول��ك��ن��م��ا ال��زم��ان ي��م��وت
س��خ��ره ع��ل��ى ده��ري أع��ات��ب م��ري��ض أن��ي ع��ن��ك وأق��ع��دن��ي
ع��ذره؟ م��ن ال��ت��ب��رؤ ي��ود ام��ِرٍئ ع��ذر ق��اب��ل أن��ت ف��ه��ل





يل بنٍت رثاء يف

غري منها أذكر وال نسختها، ضاعت وقد ١٩١٣م، أخريات إىل ترجع قديمة قصيدة هذه
البيتني: هذين

ك��األش��اي��ب رزؤه ص��غ��ي��ر وربَّ ص��ورة ب��ذه��ن��ك ت��ع��ل��ق ل��م ف��ق��دتُ��ِك
ال��م��خ��ال��ب دام��ي ال��م��وت ع��ن��ك وأق��ل��ع غ��رًة م��ن��َي ال��م��ق��دار ت��ق��ن��ص��ك





َغًدا

ك��وك��ُب ف��ي��ه ي��ق��د ل��م ل��ي��ٌل وي��ن��ج��اب ��ب أت��رقَّ ال��ت��ي ال��ش��م��س ت��ط��ل��ع غ��ًدا
س��ب��س��ب وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ت��ق��اذف م��ا ب��ع��د ل��ح��ظ��َي ق��ي��د م��ن��ي وت��ص��ب��ح
م��ت��ق��ل��ب رم��ض��ائ��ه��ا س��وى ل��ي وم��ا ط��ول��ه��ا أش��ب��ر َظ��ْل��ُت زم��ان ف��ي��اف��ي
ي��ل��ه��ب ل��ي��س ن��وره��ا ذك��رى ون��ج��م��َي ل��واف��ٌح وه��ن آم��ال��ي م��ق��ي��ل��َي
وت��غ��ي��ب ب��ه��ا ي��ب��دو م��ا ت��س��وِّد خ��واط��ري رأي��ت ال��دن��ي��ا اف��ت��رَّت إذا
وأس��ك��ب ع��ن��ي ال��ع��ي��ش غ��ب��ار أط��ي��ر وإن��م��ا م��غ��ًرى ب��ال��ت��س��وي��د أن��ا وم��ا
أذه��ب ح��ي��ث م��ع��ي دي��ب��اج��ه��ا وظ��لَّ��ت ب��ي��اض��ه��ا خ��ل��ع��ت أي��ام ورائ��َي
ت��وث��ب ري��ح ك��ل رم��ادي ت��ذرِّي وان��ث��ن��ت ال��ح��وادث ج��ري أخ��م��دت ل��ق��د
ت��ق��ط��ب إذ األس��ى ت��ق��دي��ر ل��ن��ح��س��ن وإن��م��ا ان��ب��س��اًط��ا ال��دن��ي��ا ت��ض��ح��ك وم��ا

∗∗∗
وأك��ذب ت��ارة ق��ل��ب��ي أص��دق دن��ا إذا أران��ي ح��ت��ى ال��ن��وى أل��ف��ت
وت��ل��ع��ب ال��ش��ج��ون ب��ي وت��ل��ه��و س��ل��وت، إخ��ال��ن��ي ح��ت��ى اآلالم وت��خ��دع��ن��ي
وأغ��ض��ب! أرض��ى ح��ي��ن ل��ش��ق��ائ��ي وي��ا اح��ت��م��ال��ه وأرض��ى ح��ب��ي وي��غ��ض��ب��ن��ي
أع��رب ك��دت وق��د أع��ن��ي م��ا ف��أع��ج��م أن��ث��ن��ي ث��م م��ف��ص��ًح��ا ل��س��ان��ي وأُج��ري
ت��رس��ب ث��م ت��ارة ت��ط��ف��و ب��ن��ف��س��َي ص��روف��ه��ا ت��ظ��ل ح��االت غ��رائ��ب

∗∗∗
وت��ط��رب ف��ي��ك ج��ودت م��ا وأن��ش��د ش��روده��ا ب��ع��د األل��ح��اظ ت��ل��ت��ق��ي غ��ًدا



املازني ديوان

ال��م��ع��ذب ال��ُم��ع��نَّ��ى ال��ق��ل��ب ي��ق��رب��ه��ا ل��ح��ظ��ه��ا ال��ك��ون ي��ل��ث��م ب��ع��ي��ن وت��رن��و
وم��رح��ب وس��ه��ل أه��ل ل��ه��ا ف��م��ن��ه ل��ه��ا ح��اج��ة ب��ف��ي أن��ف��اًس��ا وأن��ش��ق
وت��ج��ذب ط��وًرا ال��ش��وق ع��ن��ان وت��رخ��ي م��ؤات��ي��ا راح��ت��ي��ك ك��ف��ي وت��م��ن��ح

∗∗∗
ال��ت��ط��رب ال��ح��ب��ي��ب ب��آذان أي��دوي ص��ادح ك��ف إذا ي��دري وم��ن س��أش��دو!
وت��ح��دب؟ ع��ل��ي��ن��ا ال��ذك��رى أت��ع��ط��ف��ك وص��وغ��ه ب��ال��ق��ري��ض ع��ي��ي��ن��ا م��ا إذا
وت��غ��رب؟ ال��ش��ف��اه ال��ده��ر أط��ب��ق إذا اله��يً��ا أت��ض��ح��ك ي��دري م��ن ل��ي��ت وي��ا
ال��م��ت��وث��ب؟ ال��ردى ج��ف��ن��يَّ ض��م إذا ع��ه��دت��ه ن��ور ع��ي��ن��ي��ك ف��ي وي��ل��م��ع

∗∗∗
ت��غ��رب ك��ي��ف غ��ٍد ف��ي ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا أرق��ب ك��ن��ت ال��ت��ي ال��ش��م��س ت��ش��رق غ��ًدا
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األرق خواطر

النفس ملل

وال��رق��اْد ُغ��م��َض��ه ف��اس��ت��ل��ب��تْ��ه ال��س��ه��اْد ب��ن��اُت ال��ج��ف��ن ع��ل��ى س��ط��ت
ال��ف��ؤاد! ل��ه��ذا ت��س��ه��ر ول��م أغ��ف��ت ال��ك��رى س��ل��ب��ت��ن��ي إذ ف��ل��ي��ت��ه��ا
أف��اد! ق��د ال��ذي ال��ك��ن��ز ي��ح��ف��ل ال زاه��د س��ارق م��ن ع��ج��بً��ا ي��ا
ن��ف��اد م��ن ل��ه م��ا ن��ف��س ول��ي��ل يُ��ْرت��َج��ى ص��ب��ُح��ه ل��ي��ل ل��ي��الن:
ال��ع��ب��اد دون ف��ي��ه ب��ن��ف��س��ي أخ��ل��و م��ا ط��ول م��ن ال��ل��ي��ل وج��ه أِل��ْف��ُت
ال��س��واد ع��ن��ي ي��خ��ل��ع إذ ال��ع��ي��ن ف��ي رونَ��ق م��ن ل��ل��ص��ب��ح ي��ع��د ول��م
ك��ال��ض��م��اد دم��ه ال��دي��اج��ي تُ��ْخ��ِف��ي ب��رؤه ع��زن��ي ج��رح ال��ن��ف��س ف��ي

∗∗∗
ال��ج��م��اد! ه��ذا أب��ل��د م��ا ف��اآلن ي��ق��ظ��ان��ه ال��ِح��سِّ َح��يَّ ك��ن��ت ق��د
ازدي��اد ف��ي راغ��بً��ا أو ِل��َك��رَِّه��ا آِس��ًف��ا ال األي��ام ب��ي ت��م��ر
ل��ل��ص��الد! ن��ط��ُح��ه رأس��ي ��م ه��شَّ إذًا ق��دي��ًم��ا ك��ن��ُت م��ا ك��ن��ت ل��و
ال��ح��ص��اْد ال��ح��ص��اِد ق��ب��ِل م��ن ي��أت��ي��ه ن��ض��رة ذي ك��لَّ م��لَّ��ت ع��ي��ن��َي
ال��م��راد دون اآلف��اق وض��ربَ��ه��ا ال��م��ن��ى اف��ت��راءَ األُذْن وم��لَّ��ِت
ال��ب��ع��اد األح��اظ��ي ح��ول ول��ْوبَ��ه��ا األس��ى أغ��ان��ي ال��ن��ف��س وم��لَّ��ِت
ال��زن��اد! َق��َدَح��اُت م��ع��م��ع��اٍت ذا ال��رم��اد ت��ع��ي��د أنَّ��ى ح��س��رت��ا وا



املازني ديوان

ال��ع��ه��اد! ن��ف��ُث خ��ض��راء — أْم��َح��َل��ْت إن — ال��رُّبَ��ى يُ��ح��ي��ل أنَّ��ى ح��س��رت��ا وا
ب��ال��َق��تَ��اد؟ ن��ك��ت��س��ي أن أْج��ِل��ن��ا م��ن ت��رت��ض��ي ال األرض وج��وه ت��رى
ي��س��ت��ع��اد؟ أن ي��ج��م��ل تُ��رى وه��ل ال��وف��اء ل��ف��ظ أس��م��ع م��ت��ى ح��ت��ى
ام��ت��داد ذو واس��ع م��ع��دٍّى ع��ن��ي ل��ه أم ب��ه؟ أع��ن��ي تُ��َرى وه��ل
ال��دآد؟ أواذي ب��ي��ن ون��رت��ق��ي ال��م��ن��ى س��ف��ي��ن ت��ط��ف��و ت��رى وه��ل
ال��وداد؟ ث��م��رات ف��ؤادي يُ��ج��ن��ى م��ورًق��ا ال��ه��وى ع��ود وي��غ��ت��دي

∗∗∗
ال��رق��اد! ع��ن��ي ط��ار ل��م��ا إل��ي��ك أج��ن��ح ت��ح��م��ل��ن��ي ل��و َوِدْدُت
ال��س��ه��اْد ب��ن��ات ب��أج��ف��ان��ي أغ��رت ل��ي��ل��ة ف��ي ظ��ل��ك إل��ى آوي
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شاِعر ة وصيَّ

األملاني الشاعر «هيني» وصية مثال عىل

سوء؟ كل لعدوه املرء يحب أال اإلجابة: مئونة من وأعفيه القارئ أسأل
طبيعيٍّا؟ شقوتك مصادر كرهك أليس

ما أكثر وما عظيم، األلفاظ خداع ولكن ريب، وال يشء يف الخلق كرم من هذا ليس
يألف ولكنه نفسه، ال غريه املرء يغالط أن األصل كان وإن أنفسنا، عىل حتى بها نَُموُِّه
هذه يف لها وجود ال صفة الخلق وكرم كسواه، عليه تجوز حتى واملغالطة والغش الرياء
يستطيع — واملجانني األنبياء عدا — واحد األرضرجل ظهر عىل يمِش ولم الدنية، الدنيا

الصحيح». باملعنى الخلق كريم «أنا نفسه وبني بينه يقول أن
وما القضاء، من قطعة فإنها حسن؛ بقبول هذه وصيتي يتقبلوا أن للناس وخري
الذي نصيبه من أحًدا أحرم ولم القسمة، يف العدل تحريت أني يل يشكروا أن أخلقهم
ألزيدنهم! شكروا ولنئ العالم، هذا يف كتبت مذ الوصايا، يف املألوف عكس عىل يستحقه

س��ام��ُر وي��ق��ف��ر أن��وار وت��ط��ف��أ ال��س��ت��ائ��ر ال��ح��ي��اة ه��ذي ع��ل��ى س��تُ��رخ��ى
ال��م��ق��اب��ُر؟ ط��وت��ه م��ن ي��ب��ال��ي وم��اذا ع��ي��ش��ت��ي ق��ص��ُة ال��ن��اس ه��ذا راق ف��ه��ل
ال��م��ق��ادر ل��ي ب��ه��ا أوص��ت ال��ت��ي ن��ظ��ي��ر وص��ي��ة م��وت��ي ق��ب��ل م��ن ل��ه��م ت��رك��ُت
ث��ائ��ر ال��ده��َر أن��ا م��ن��ه وم��ا ه��م��وم��ي — ع��دى ل��ي ك��ان إذا — ألع��دائ��ي وه��ب��ت
ه��ام��ر ه��و وال ي��رق��ا ال وب��ال��دم��ع وال��ض��ن��ى ب��ال��س��ه��د ل��ل��م��ح��ب��وب وأوص��ي��ت



املازني ديوان

ق��ادر وال��ل��ه ال��م��رذوِل وب��ال��ع��رج ل��ي��زي��نَ��ه! وج��ه��ه ف��ي وب��ال��ج��دري
ال��ن��واظ��ر ت��ت��ق��ي��ه ح��ت��ى وب��ال��س��ق��م وال��ج��وى وال��ي��أس واإلم��الق وب��ال��ض��ع��ف
ع��اث��ر وال��ج��د األب��ن��اء ف��ي وب��ال��ث��ك��ل م��ف��ص��ل ك��ل ف��ي ب��األوج��اع ��ي��ِب ول��ل��شِّ
أح��اذر ال��ح��ي��اة ف��ي م��ن��ه ك��ن��ت وم��ا ال��ص��ب��ا ل��ذي ت��رك��ُت ق��د س��ق��ام وك��ل
ي��خ��ام��ر م��ن ع��ل��ى آَس��ى ال م��تُّ إذا وإن��ن��ي ال��ش��ق��اءِ أل��واَن ول��ل��ن��اس
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هاِجٌس

��ِل ال��م��ت��أمِّ ال��ش��اع��ر ب��ن��ف��س ج��م��ح��ت رغ��ب��ًة أح��ق��ق أن ل��ي م��ن ن��ف��س ي��ا
ُم��ْم��ِح��ِل ال م��خ��ص��ب ذه��ن ل��ث��م��اُر وإن��ه��ا ال��م��ح��اَل ت��ك��ل��ف��ن��ي ل��ي��س��ت
ال��م��ت��ه��ل��ل ال��م��خ��ل��ص ع��ي��َن ف��تُ��ق��ر وتَ��ن��ثَ��ن��ي ال��ك��اش��ح��ي��ن ص��دوَر تُ��وري
ال��م��ق��ب��ل ع��ي��ش��ي أي��ام م��ن ي��ق��ت��ات أن وأخ��اف م��ض��ى م��ا ال��ت��ب��طُّ��ُل أك��َل





الثاين وهللم

القطعة: هذه غري منها أذكر وال نسختها، ضاعت قصيدة

األي��ام ب��س��ي��ل��ه��ا ع��ل��ي��ك وط��غ��ْت األح��الُم ت��ول��ت ال��م��ل��وِك م��ل��َك
واإلب��رام ال��ن��ق��ض راح��ت��ي��ه��ا ف��ي ق��درٌة ِح��ل��م��ك ج��الَل ع��ل��ي��ك نَ��َف��س��ْت
األف��ه��ام ب��ت��ي��ه��ه��ا ت��ض��ل ي��ات غ��ا ول��ل��م��ق��دار غ��اي��ات ل��ل��ن��اس
األج��رام ه��ذه ِب��ج��رم��ك ض��اق��ت ج��الل��ه ق��در ال��م��رء ج��رم ك��ان ل��و
زم��ام إل��ي��ك م��رم��يٍّ��ا ل��ن��ج��وت ق��ي��ادة م��ل��ك��َت م��ن أض��أَل ك��ن��ت أو
األح��الم ب��ه ت��س��م��و ال��ذي ي��ه��وي وإن��م��ا ال��ص��ف��اة ع��ل��ى ال��ض��ئ��ي��ل رج��ل
ال��ُخ��دام ف��م��ّل��ك ي��ط��ي��ق ال م��ا ال��ورى وك��ل��ف��ت ب��ال��دن��ي��ا ق��ام��رت
األق��الم ه��وان��ك ب��ش��ك��ر إال ج��رت ل��م��ا ورث��َت ل��م��ا اج��ت��زأَت ول��و
األع��الم ب��ب��ع��ض��ه ت��ن��وء أم��ًال ب��ه ت��ط��ل��ب ف��ال ن��م��ل ال��ورى ه��ذا
األن��ع��ام م��ن��ه��ُم ف��خ��ي��ٌر ش��غ��ل ب��ط��ون��ه��م ب��غ��ي��ر ل��ه��م ل��ي��س وال��ن��اس

∗∗∗
ح��ط��ام ال��ق��ض��اء ك��ف م��ن ب��ال��ص��دع ف��ع��رش��ه ال��زوال ت��م��ل��ك��ه م��ل��ك
اآلالم ل��ه وم��ض��ى ب��ث��م��اره، س��ع��ي��ه م��ن ال��ورى ف��از وم��ع��ص��ب





ِيل كاَن

ال��ظ��الم��ا ع��ن��ي ج��ال ال��ه��م أظ��ل��م ك��ل��م��ا م��ل��ًه��ى ال��ع��ي��ش ف��ي ل��ي ك��ان
ن��ي��ام��ا ال��ده��ر ع��ل��ى ون��ش��رن��اه ح��س��ن��ه ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��ي ف��ط��وت
غ��الم��ا ال��ش��وق ح��دة ��ع��ت��ه رجَّ ع��ه��ده ده��ري ش��يَّ��خ ك��ل��م��ا
رم��ام��ا إال أرى ف��ي��م��ا أج��ت��ل��ي ف��م��ا ال��ه��م ب��ع��ده م��ن ل��ف��ن��ي





احلياة يف وقَفة

ت��خ��ط��ر ح��ول��َي واألش��ب��اح ال��م��وت إل��ى ال��ورى ي��ع��ب��ر ال��ذي ال��ج��س��ر ع��ل��ى وق��ف��ت
خ��ال��د أن��َي اآلم��ال وت��وه��م��ن��ي ه��ال��ك ب��أن��َي ن��ف��س��ي ت��ح��دث��ن��ي
أوف��ر ح��ظ��ك ال��م��وت بُ��ع��ي��د ف��إن ات��ئ��د أن ال��ع��زاء أُذْن��ي ف��ي وي��ه��م��س
ي��راود م��ا ن��ف��س��ه ع��ن ي��داف��ع��ن��ي ح��ائ��را وأح��ج��م��ت ه��يَّ��اب��ا ف��أق��دم��ت





شعره الشاعر إنشاء

ف��ت��ط��رب م��س��ت��رث ب��ش��ع��ر ت��غ��ن��ي ح��س��ن��ه��ا ال��ط��رف ي��م��ل��ك ف��ت��اة وربَّ
وي��ع��ج��ب ي��ص��ب��ى ال��ن��ور ن��ض��ي��ر ف��ع��اد ح��الوة األن��ي��ق ال��ص��وت م��ن ك��س��ت��ه
ن��ت��ق��ل��ب ب��وغ��ائ��ه��ا ف��ي ن��س��ائ��م وت��ض��وَّع��ت روح��ه إل��ي��ه وث��اب��ت
وي��ك��ذب ال��ن��دىُّ ال��ص��وت ي��م��ك��ر وق��د ول��ذة ن��ع��ي��م ف��ي ف��ؤادي ف��ك��ل
م��ح��ب��ب ال��ج��م��ال ش��اء ك��م��ا خ��ف��ي��ف ال��ن��ه��ى إل��ى ش��ه��يٌّ م��ك��ر ول��ك��ن��ه
ي��ن��ش��د وه��و روح��ه ف��ي��ه وي��ف��رغ رب��ه ي��ت��ل��وه ال��ش��ع��ر م��ن��ه وأع��ذب
وت��ردد ك��رة ش��ج��اه ل��م��اض��ي ك��أن��م��ا ال��ل��س��ان أج��رى إذا يُ��ح��سُّ
وت��رع��د تُ��رغ��ي األم��واج زال��ت وم��ا ن��زائ��ه��ا ب��ع��د األرواح ف��رت ك��م��ا





العقاد إىل

تعزية أبيات عىل ا ردٍّ

ب��رود ل��ل��ب��س إال ب��رًدا ـ��ل��ع أخ��ـ ف��م��ا ال��ه��م��وم ف��ي ت��زم��ل��ت ق��د
ال��ج��ل��ي��د ج��د ال��ج��ل��ي��د ل��ك��ن��ت ـ��ر ال��ع��م��ـ ن��ض��رة ف��ي ال��زم��ان رم��ان��ي ل��و
ع��ودي ال��ده��ر ح��ط��م ق��د ول��ك��ن ـ��ر ال��ص��خ��ـ ف��ي ك��ال��ه��زم ال��م��ص��اب ول��ك��ان
م��ف��ئ��ود؟ ل��وال��د ع��زاءً ه��ا أب��ق��ا ك��ان أن��ه ل��و ع��ل��ي��ِه م��ا





النرساملهيض

أرُب ال��ث��رى ف��ي ل��ع��ي��ن��ي��ك وم��ا ي��ِث��ُب ال ل��ل��ج��ن��اح م��ا ن��س��ر ي��ا
ي��ل��ت��ه��ب وال��رم��ل ت��ذك��و ل��ل��ش��م��س م��ك��ت��رث غ��ي��ر ل��ألرض أخ��ل��دَت
ط��ل��ب��وا م��ا ال��رم��اُة م��ن��ك ي��ف��وُت ف��م��ا ال��س��م��اء دول��ة ع��ن وِم��ل��َت
م��خ��ت��ض��ب ال��ت��راب ف��وق وال��ري��ش ك��م��غ��م��ض��ة م��ف��ت��وح��ة ف��ال��ع��ي��ن
ي��ض��ط��رب! وه��و ال��ج��و ف��ي ع��ل��ي��ه أس��ف��ي وا ال��ج��ن��اح؟ يَ��ه��مُّ أم��ا
ال��س��ح��ب؟ ت��ظ��ل��ه س��م��اءٍ م��ل��ُك وأوح��َش��ه خ��ف��تُ��ه ه��اَض��ه أم
ُم��رتَ��ق��ب ال��ش��اه��ق��ات ف��ي ف��ال��ُق��رُّ وح��ش��تَ��ه تُ��ح��سَّ إن ع��ج��ٌب ال
ال��ت��ع��ب! ي��س��خ��ر ح��ي��ن ��اتُ��ه��ا ه��مَّ ب��ه��ا ت��ط��ي��ر ال��ت��ي ال��ن��ف��وس وي��ح





املُْستأِسد احلامر

ال��م��ض��اءِ ذات ال��ه��ج��اء س��ي��وف م��ن … اب��ن ي��ا ال��ن��ج��اء ال��ن��ج��اء
ال��ه��واء ه��ذا ط��يُّ م��ن��اي��اي م��ن��ي ت��ه��رب وأي��ن ل��ع��م��ري ال
وال��ه��ج��اء ب��األذى اه أت��ح��دَّ ح��يٍّ ك��لَّ ُم��درك ك��ال��م��وت أن��ا
ال��ك��واء وال��ل��ظ��ى ب��ال��ن��ور ـ��ود األس��ـ ل��ي��ل��ك م��درك ك��ال��ش��م��س أن��ا
ال��ه��ب��اء ح��ب��ال ف��ي غ��ب��ت ول��و ض األر م��ن ك��ن��ت ح��ي��ث أت��وخ��اك
وق��ض��ائ��ي ل��رغ��ب��ت��ي ف��ارض��خ ـ��ل��ت أف��ـ ل��م��ا خ��ي��ال ال��ري��اح ت��خ��ذت ل��و
ف��رائ��ي ي��ف��ري ب��ال��ف��ع��ل وغ��ي��ري ل ب��ال��ق��و ع��رض��ك أدي��م أف��ري أن��ا
األش��ق��ي��اء م��ص��رع ول��ل��ش��ع��ر ـ��ه ت��ق��ص��ي��ـ ل��ك م��ص��رع��ا ال��ش��ع��ر ق��رب
واألب��ن��اء األم��ه��ات م��ن ـ��دي ت��ه��ـ م��ن ل��س��ان��ي م��ن ي��ن��ج��ي��ك ل��ي��س
… … … … … … … … … … … …
ال��س��م��اء ف��ي م��أرب��ي م��ن��ك ب��ال��غ ف��إن��ي ال��س��م��اء ف��ي ط��رت ول��ئ��ن
واألم��الء ال��رك��ب��ان ك��ل ث��ة أح��دو ألج��ع��ل��ن��ك وي��م��ي��نً��ا
ش��ن��ع��اء وف��ع��ل��ة دءوبً��ا ـ��ه��ا ت��ط��وي��ـ ل��ك س��وءة ك��ل ن��اش��ًرا
أش��الء م��ن ب��ه��ن أن��ِت��ْن ءك أش��ال ال��ق��ب��ر ح��ف��رة م��ن وم��ع��ي��ًدا
اآلب��اء أح��اس��ن م��ن��ه��م ـ��ت��ض��ت اع��ـ أراك س��وء آب��اء م��ع��ي��ًدا ب��ل
اس��ت��ح��ي��اء ش��دة أط��رق��ت ـ��س��ان اإلن��ـ م��ن زع��م��ت م��ا ك��ن��ت ف��إذا
ال��ت��واء ذات ع��رج��اء ب��س��اٍق ـ��َك ي��الق��ي��ـ ق��ْزٌم ال��ل��ع��ي��ُن س��ي��ق��ول
ان��ت��ه��اء ب��غ��ي��ر ا ج��دٍّ ط��وال ـ��يَّ ق��واف��ـ ف��إن ق��زم��ة أك��ن إن



املازني ديوان

ال��ع��رج��اء رج��ل��َي م��ن ف��ح��اذر ٌر ج��ب��ا ش��ك وال ع��اه��ة ذي ك��ل
واألدواء ال��ع��اه��ات ل��م��ع��ان��ي ف��اف��ط��ن ال��س��اق أع��رج ت��ي��م��ور ك��ان
ال��ق��دم��اء ع��ن س��ق��ت��ه��ا ق��ص��ة ف��ي��ه ن��ح��ن م��ا م��ث��ال وت��أم��ل
ب��ال��غ��ن��اء س��ف��ي��ن��ه��م وح��ث��وا ءَ ال��م��ا رك��ب��وا م��ع��ش��ًرا أن زع��م��وا
ال��ش��رك��اء م��ن أك��ن دع��ون��ي أن م��ه��ي��بً��ا ف��ن��ادى ق��زم ورآه��م
ال��ع��ظ��م��اء م��ج��ال��س زح��ام��ي ـ��ش��وا ت��خ��ـ ف��ال ت��رون ك��م��ا ق��زم أن��ا
ال��ري��اء ف��ي ك��ل��ه ال��ف��ض��ل ح��س��ب س��ف��ي��ٌه إل��ي��ه وان��ب��رى ف��رض��وا
ب��اإلي��م��اء ي��ع��ي��ب ووج��ه ق، م��الَّ ب��وج��ه��ي��ن: ب��ل ل��س��ان��ي��ن، ذو
ال��ح��ق��راء ح��ب��ائ��ل وي��ل��ق��ي ـ��ر ال��ث��غ��ـ ب��اس��م خ��اش��ًع��ا ي��ت��ل��ق��اك
ال��ف��ض��الء أوح��د ذا رب��ي ن��ك س��ب��ح��ا ق��ل��ت س��م��ع��ت��ه م��ا وإذا
ح��واء إل��ى ي��ن��ت��م��ي أن��ه ت��ص��دق ل��م ب��ل��وت��ه م��ا وإذا
األغ��ب��ي��اء م��ن أن��ه ح��اس��بً��ا م��ن��ه ي��ض��ح��ك ال��ق��ص��ي��ر ورآه
ال��ن��م��اء ف��ي آخ��ذ وال��ق��زم ـ��يَّ��ار ال��ت��ـ ب��ه��ا ج��اش ب��ال��س��ف��ي��ن وإذا
وال��ف��ن��اء ال��ردى غ��م��رة ع��ال��ج��وا ح��ت��ى ب��ال��ض��ي��ق ال��رف��اق وأح��س
وام��ت��الء ص��ح��ٍة ع��ن ول��ك��ن ًف��ا أض��ع��ا ي��ك��ب��ر ال��ق��ص��ي��ر وأخ��ون��ا
ب��الء ف��ي ك��رب��ه م��ن إنَّ��ا ـ��الق ال��ع��م��ـ م��ن ي��ق��ول س��ائ��ل وان��ث��ن��ى
األن��ح��اء ه��ائ��ل ف��ال��ض��خ��م آن ال��ـ ف��أم��ا ق��دًم��ا ال��ق��ص��ي��ر ك��ن��ت ق��ال

∗∗∗
ال��ذك��اء ف��ض��ل ُح��رم��ت ول��ك��ن ـ��رُّ غ��ـ ي��ا ت��ف��ه��م ك��ن��ت ل��و م��ث��ال��ي ذا
األن��ص��ب��اء ب��أوف��ر وي��م��ض��ي س ال��ن��ا ف��ي ي��ظ��ه��ر ال��ع��ظ��ي��م م��ث��ال ذا
ع��ن��اء ف��ي وج��وده م��ن ف��ه��م ه ل��وال ي��ن��ال��ون م��ا ال��ن��اس ي��ح��رم

∗∗∗
ال��ف��ض��اء وس��ي��ع م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث��م��ا ف��اذه��ب ن��ف��س��ك ظ��ل��م��ت ف��ي��ن��ا أن��ت
وال��غ��ب��اء ال��خ��ن��ا م��ن ك��اٍس ـ��نَّ��ك ل��ك��ـ ال��ف��ض��ي��ل��ة م��ن ع��اٍر أن��ت
وال��ك��رم��اء اإلح��س��ان أه��ل ـ��س��ان إح��ـ س��وى ف��ض��ل ك��ل م��ن خ��اٍل أن��ت
إب��اء م��ن ذرة أع��ط��اك ال��ل��ه ك��أن إب��اء ف��ي ال��ق��رش ت��أخ��ذ
األع��ل��ي��اء ع��ن ح��زت��ه��ا م��ش��ي��ة ح��ت��ى م��ن��ك ت��ك��ل��ٌف ش��يء ك��ل
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امُلْستأِسد الحمار

األح��ي��اء ف��ي دع��واك ح��ت��ى ـ��ع��ون م��ل��ـ ي��ا ح��ي��ات��ك ك��ل��ه��ا ك��ذب
خ��ف��اء أو ري��ب��ة ع��ن ي��وًم��ا ـ��ج��م تُ��ح��ـ وال ع��ن��ك األُك��فَّ ت��رد ال
الس��ت��ه��زاء أُري��َد ل��ف��ظ غ��ي��ر ��ا ح��قٍّ ب��ال��ش��ي��خ ل��س��ت ش��ي��خ ي��ا أن��ت
ب��ال��ن��س��اء! ت��ه��ك��م ب��غ��يً��ا ـ��ل��ة ل��ل��ب��غ��ـ ع��زي��زة» «ي��ا ق��ي��ل م��ث��ل��م��ا
ك��ال��ع��ل��م��اء؟ ال��ط��رب��وش ه��ذا س��ك رأ ع��ل��ى ف��ي��ه��م ت��ك��ون أن رض��وا ِل��ْم
ل��ل��رائ��ي ب��اديً��ا ك��ن��ت وإن ـ��ذا ه��ـ ي��ا ش��يء ال أن��ت ب��ل ش��يء، أن��ت
إي��ذاء ذا ك��ن��ت م��ا ق��ذاة ـ��ن ال��ع��ي��ـ ف��ي ك��ن��ت ل��و ب��اإلل��ه ق��س��ًم��ا
ال��م��ش��اء ال��م��خ��ن��ث ه��ذا غ��ي��ر ل��م��ع��نً��ى ش��يء ك��ل ال��ل��ه خ��ل��ق
األدن��ي��اء ألح��ق��ر ع��ب��ًدا ض��اه أر وم��ا ه��ذا خ��ل��ق��ت ربِّ��ي ل��َم
اإلح��ص��اء س��اع��ة ف��ي إال ـ��س��ب ي��ح��ـ ال وه��و خ��ل��ق��ت��ه ربِّ��ي ل��َم
وال��ف��ح��ش��اء وب��ال��م��خ��زي��ات ـ��ر ب��ال��ُع��ه��ـ ال��م��رء يُ��ذكِّ��ر وج��ه ل��ك
ال��ف��ض��اء ف��ي م��ج��ل��ج��ل رن��ي��ٍن ذا م��ن��ه ال��ص��واف��ع ت��ص��ف��ع وَق��ًف��ا
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
األس��م��اء م��ن ن��ص��ي��ب��اه��م��ا م��ا أب��واُه م��ن ق��وم ي��ا خ��ب��رون��ي
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
األع��داء أح��ق��ر وال��ف��ض��ل ��ِة ـ��فَّ وال��ِع��ـ وال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ل��ن��ب��ل أن��ت
خ��ي��الء؟ ذا غ��دوت ف��أن��ي ـ��ُب ال��ك��ل��ـ ب��ه��ا ي��رض��ى ل��ي��س ال��ح��ال ح��ال��ك
ك��ال��ش��اء ت��ك��ن وإن غ��دًرا ـ��ذئ��ب ال��ـ وأن��ت وف��اء ذو ال��ك��ل��ب ب��ل ال
ال��ح��ف��اء ط��ول ب��ع��د وال��ف��رَو ـ��بَّ��َة ال��ج��ـ أل��ب��س��ك ل��ل��زم��ان ع��ج��بً��ا
ال��ظ��رف��اء ض��ح��ك��ة وأص��ب��ح��ت ـ��ت ف��رق��ي��ـ ش��ري��ًدا م��س��ت��ف��رًدا ك��ن��ت
ال��ح��ب��اء م��س��ت��ح��ق غ��ي��ر ع��ل��ى ـ��ر ب��ال��خ��ي��ـ ي��ن��ع��م ال��زم��ان وك��ذاك
ل��إلع��ط��اء ت��م��دَّ أن ُع��وِّدت وك��ف ه��ن��ي��ئً��ا آك��ل ف��ق��م
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
ال��ث��راء أه��ل ري��اض ف��ي رات��ًع��ا ال��س��خ��اء أه��ل ش��ف��وف م��ن الب��ًس��ا
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… … … … … … … … … … … …
األن��ب��ي��اء ف��ي ل��ُع��دَّ ل��ح��يٍّ م ال��ي��و اج��ت��م��ع ل��و ال��ذي وادع��ي��ت
ال��ح��ي��اء ق��ل��ي��ل ي��ا وي��ك وأبً��ا! وف��ه��ًم��ا وع��ل��ًم��ا ب��ارًع��ا أدبً��ا
ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ع��ي��ن��ه ط��م��ح��ت س��وء ب��رذون أن ال��ن��اس ح��دث
ال��ش��اء ق��ب��ل ال��ده��ن��اء وح��وش ـ��ه ف��ه��اب��ت��ـ ال��ل��ي��وث ج��ل��دة ف��اك��ت��س��ى
ال��ن��ج��اء ط��ري��ق ف��ي ي��َروئ��ن ـ��َن أق��ب��ل��ـ ث��م م��دًة ف��ت��وق��ف��َن
ب��ال��ف��داء ن��ح��وُه ي��ت��ق��دم��ن أن ع��ل��ى آراؤه��نَّ واس��ت��ق��رت
ل��ل��غ��داء وظ��ب��ي��ة إوزٌّ ـ��ح ال��ص��ب��ـ ف��ف��ي أم��ره��ن: رتَّ��ب��ن ث��م
وال��ق��ص��ب��اء ال��ش��ج��راء خ��الل ن ي��ن��ظ��ر أش��رف��ن ث��م وت��ب��اش��رن
م��راء م��ن ه��وان��ه ف��ي ي��دع ل��م ن��ه��ي��ق راع��ه��ن ه��ن وإذا
ال��خ��ف��اء ظ��الل ع��ن��ه أزح��ن��ا ق��د ت��دري ك��ن��ت ل��و ال��ح��م��ار ه��ذا أن��ت
ال��ش��ع��راء م��ع��اش��ر إال ش��ئ��ت م��ن ع��ل��ى ودلِّ��س غ��ي��رن��ا ف��ال��ت��م��س
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ْسَيان النِّ كأُس

ستيضء التي املفقودة االبتسامات يظل الذي هو املايض إن تمهل! بل الكأس! (أدهق
أتذكر!) أن يل بد فال الكأس فأرق أخرى، مرة طريقنا

ال��ُع��م��ِر! م��ن م��ض��ى م��ا ب��ه��ا أن��س��ى ال��ذك��ِر ع��ن س��ل��وًة اس��ق��ن��ي ه��اِت
ال��ُح��َف��ِر ف��ي يُ��درج��ان ك��أن��م��ا وم��ؤتَ��نَ��ف��ي ح��اض��ري ب��ه��ا أن��س��ى
ال��ِف��َك��ر ك��رَّة ال��دَّه��َر وأت��ق��ي ق��اط��ب��ًة ال��ش��ج��وَن أن��ي��م ب��ه��ا
ُص��َور م��ن ال��ف��ؤاد ف��ي ال��ذي ت��م��ح��و ن��ش��وت��ه��ا وخ��لِّ اس��ق��ن��ي��ه��ا ه��ات
وال��م��در ل��ل��ري��اح ح��ال��ٍق م��ن ب��ه��ا وارِم ال��ع��ق��ول ك��ن��وز وخ��ُد
وال��ح��ج��ر ال��ص��خ��ور ب��غ��ي��ر ف��زت ف��م��ا ال��ح��ي��اة ل��ج��ة ف��ي غ��ص��ت ك��م
ال��درر م��ن درة ح��س��ب��ت��ه ح��ج��ر م��ن ال��ي��دي��ن ن��ف��ض��ت وك��م
ال��خ��ب��ر س��الس��ل وت��س��ح��و ك��ن��زي ت��س��ل��ب��ن��ي ال��ع��ف��اء ك��أس ف��خ��لِّ
ن��ظ��ري؟ أف��ادن��ي ق��د وم��ا ن��ف��س��ي ع��ل��م��ْت م��ا ج��ه��ل��ت ل��و ض��رن��ي م��ا
ص��غ��ري؟ َل��دْن أو اآلن ك��ب��ري ف��ي ب��ه ش��ع��رت ال��ذي ن��س��ي��ت ل��و أو
ش��ك��ر؟ م��ن ف��ي��ه ك��ان ال��ذي ع��ل��ى ب��ه ك��ل��ف��ت ال��ذي س��ل��وت ل��و أو
ال��ظ��ف��ر؟ ح��دة ف��ي وج��دن��ا وم��ا ب��ه ف��رح��ت ال��ذي ف��ق��دت ل��و أو
وال��زه��ر؟ ال��رب��ي��ع ذك��رى إل��يَّ ن��ب��رت��ه ت��ع��ي��د ص��وت أث��مَّ
ال��ب��ك��ر؟ ريِّ��ق ف��ي ن��ف��س��ي أح��الم ن��ظ��رت��ه��ا ت��ث��ي��ر ع��ي��ن أث��مَّ
م��ب��ت��ك��ر؟ ج��د ال��ع��ي��ش م��ن ح��ل��ًم��ا ل��ي ال��ُم��ض��ي��ئ��ة ال��ل��ذة وت��ن��ش��ر
ث��م��ر وم��ن م��ون��ق زه��ر م��ن زي��ن��ت��ه��ا األرض ف��ي ل��ع��م��ري ن��ع��م
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ال��ب��ص��ر ل��م��دم��ن ن��ط��ًق��ا ت��ح��ي��ر ب��ه��ج��ت��ه��ا الف��ت��رار ك��أن��ه��ا
ل��ل��س��ح��ر! واس��ت��راح أس��ج��اع��ه ات��س��ق��ت إذا ل��ق��م��ريِّ��ه��ا واًه��ا
وال��ف��ت��ر! ال��س��ج��وِّ ب��وق��ع ي��س��ط��و ن��رج��س��ه��ا ل��ح��ظ ف��ي ل��س��ح��ر واًه��ا
ال��ق��م��ر! م��ع أُذْن��ه��ا ف��ي ـ��ن��س��ي��م ال��ـ ه��م��س إذا ألي��ك��ات��ه��ا واًه��ا
م��ه��ت��ص��ر م��ن��ال م��ن ب��ع��ي��دة أس��ف��ا ي��ا أغ��ص��ان��ه��نَّ ل��ك��نَّ
ي��در ل��م ال��ش��يء ف��ي ل��ح��ظ��ي أدرت ف��إن ال��ش��ع��ور ال ال��ع��زم ف��ي أص��ب��ت
األش��ر ذي ال��ج��ريء ال��ش��ب��اب ع��زم خ��ان��ه��م��ا ال��ي��دي��ن م��ددت وإن
ب��ال��ح��ذر! أس��ت��ج��ي��ر م��ا ل��ش��د ي��ج��ذب��ن��ي ك��ان ال��ش��يء ي��ذع��رن��ي
م��ن��ك��دري ال��غ��اي��ات وراء ع��س��ى ف��م��ا ��ن��ي��ن ال��سِّ م��ن ع��ب��ئً��ا أح��م��ل
ال��زم��ر م��ح��ش��ودة أم��ض��ي ح��ي��ث ف��ي ح��اش��ي��ة ال��ذك��ري��ات م��ن ول��ي
ك��ال��ش��رر! ت��ط��ي��ر أراه��ا ح��ت��ى ب��ه��ا ال��ش��ج��ون أذع��ر ف��ه��ات��ه��ا
ال��ع��ص��ر؟ م��ن وان��ق��ض��ى م��ض��ى ب��م��ا ي��ق��ي��دن��ي ال��ذي أب��ت ال ِل��م
ال��س��ور م��ن س��ورة ال��ص��ب��ي م��ع وان��ت��س��خ��ت ح��ل��ت ق��د أران��ي إن��ي
ال��ط��رر ذو ص��ب��اي رآن��ي إذا ي��ع��رف��ن��ي ف��ل��ي��س غ��ي��ري وص��رت
ع��م��ري ف��ي أك��ن��ه ل��م ك��أن��ن��ي أن��ك��ره ل��ب��ت ل��ي ب��دا ول��و
ال��ذك��ر ت��ش��ب��ث إال ال��ع��ي��ش ف��ي ي��ج��م��ع��ن��ا ل��ي��س اث��ن��ان ك��أن��ن��ا
األث��ر ع��ل��ى آخ��ٍر م��ازن م��ن أت��ى ث��م ال��م��ازن��يُّ ال��ف��ت��ى م��ات
وال��غ��ي��ر ال��زم��ان ص��رف ت��ع��ي��ن ذك��رت��ه إن ادك��اري��ه ف��ام��ح
م��ن��ب��ه��ر غ��ي��ر ال��ع��ي��ش أس��ت��أن��ف ب��ه ش��ج��اي م��ن ال��ي��وم وأخ��ل��ن��ي
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الغريرة

ي��دوم ح��س��نً��ا أن ل��و ح��س��ن��ه��ا ي��ا ف��ت��ان��ة ب��َي ع��ش��اءً م��رت
ال��وج��وم ط��ول أض��ن��اه ك��أن��م��ا ب��دره ش��اح��ب س��اج وال��ج��و
ال��ه��م��وم ن��س��خ��ت��ه��ا ع��ي��ش أح��الم أذك��رت��ن��ي غ��ادة ي��ا ف��ق��ل��ت
ال��ع��م��ي��م؟ ال��ق��دي��م ال��ش��ر ع��ال��م ف��ي ي��زل ل��م��ا ال��ح��س��ن ه��ذا أم��ث��ل
س��ل��ي��م؟ ق��ل��ب ك��ل ف��ي��دم��ي ي��رم��ي ص��ول��ة ذا «ك��وب��ي��د» ي��زل أل��م
ب��ال��ك��ل��وم؟ م��ق��ت��رنً��ا ت��ذك��ره ال��ذي ه��ذا ك��وب��ي��د وم��ن ق��ال��ت:
ك��ال��غ��ري��م ال��ورى أك��ب��اد ب��ص��ي��د م��ول��ع ول��د ه��ذا ف��ق��ل��ت
رج��ي��م! خ��ب��ي��ث ش��ي��ط��ان ك��ل م��ن ب��اس��م��ه ع��ائ��ذة ف��ت��م��ت��م��ت

∗∗∗
ال��ن��ج��وم؟ ت��ع��دُّ ذراع��يَّ ب��ي��ن م��وه��نً��ا أب��ص��رت��ه��ا ه��ل ب��در ي��ا
ال��غ��ي��وم؟ ب��ك��ح��ل ع��ن��ا ش��غ��ل ف��ي ال��ن��ع��ي��م ذاك ل��ي��ل��ة ف��ي ك��ن��ت أم

ال��وج��وم! رغ��م أف��ش��اك م��ا ب��در ي��ا





الُغْربة شهداء

ال��زه��ر آن��ف م��ن زه��ور ف��ي��ك ذب��ل��ت ل��ق��د آم��ال��ن��ا ب��س��ت��ان
ال��ب��ك��ر ف��ي ال��ري��اض ش��ار ك��ال��ن��ح��ل م��خ��ال��س��ة ن��وره��ا ال��ردى ج��ن��ى
ال��ف��ق��ر ف��واق��ر م��ن ت��غ��ت��دي أن م��ق��درة ت��ك��ن ل��م غ��رب��ة ف��ي
س��ف��ر وال ن��ًوى م��ن ب��ع��ده م��ا س��ف��ر إل��ى ح��دت ق��د ورح��ل��ة
وال��ك��در ال��ص��ف��اء ام��ت��زاج ـ��ع��ي��ش ال��ـ ف��ي ت��ج��رب أن ق��ب��ل ب��ه��ا أودى
وال��غ��ي��ر ال��ص��روف وه��زم ـ��ص��در ال��ـ ف��ي ال��ع��واط��ف ت��ب��ل��َو أن ق��ب��ل ب��ل
ال��ُغ��در ف��ي ال��س��م��ام ون��ف��ث��ه��ن ج��نَّ��ت��ه��ا ال��ص��الل رود ق��ب��ل ب��ل
وال��ع��رر ب��ال��ش��ن��ار أن��وف��ه��م خ��ط��م��وا وال س��بَّ��ة ق��ارف��وا م��ا
ب��م��س��ت��ت��ر ي��ف��ي ب��وج��ه إال ب��رزوا وال روح��ه��م ل��وَّث��وا م��ا
وال��ك��ب��ر ال��م��ش��ي��ب ق��ف��ر ي��ع��م��ر أم��ال ل��ن��ا ك��ن��ت��م��و أب��ن��اءن��ا
وال��ع��ك��ر ال��رك��ام م��س��ف داج أف��ق ف��ي ال��غ��م��ام ك��ق��وس ك��ن��ت��م
ال��خ��ور م��ن ال ال��ن��ف��س ك��رم م��ن دام��ي��ة ب��ال��ق��ل��وب ن��ب��ك��ي��ك��م
ال��ك��ب��ر ال��ف��وادح ح��م��ل زال م��ا واج��ب��ن��ا أنَّ ال��ض��ع��ف ل��ن��ا أب��ى
ال��ض��رر م��ن ت��ت��ق��ي ال��ذي ع��ل��ى م��ك��ره��ة ال��ن��ف��وس ن��روض وأن
ال��خ��ط��ر ذي ال��ج��ل��ي��ل ال��ك��ث��ي��ر م��ن زاه��دة غ��ي��ر ال��ك��ف ون��ن��ف��ض
ع��ف��ر م��ن ض��م��ك��م م��در م��ن أس��ف��ا وا ال��ي��دي��ن ن��ف��ض��ن��ا ك��م��ا
ال��ص��ور م��ائ��ل��و وال��ذه��ن ال��ق��ل��ب ف��ي أب��ًدا ألن��ت��م��و ل��ع��م��ري ك��ال
ال��ص��ور إل��ى ي��ص��ب��ي��ك��م��و ك��ان م��ا م��ن��ش��دة ت��زال ال أف��واه��ن��ا
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وال��ح��ف��ر ال��ق��ب��ور ك��ل م��لء ال أم��ت��ك��م ال��ص��دور ك��ل وم��لء
ب��م��ن��ح��در ت��وك��ل��ك��م��و ف��ل��م — م��رخ��ص��ه��ا ع��اش ال — أغ��ل��ي��ت��م��وه��ا
م��خ��ت��ب��ر وط��ه��ر ب��الء ح��س��ن م��ث��ل��ك��م��و ال��ب��ن��ي��ن ك��ل ل��ي��ت ي��ا
ال��غ��م��ر ح��ب��ه��ا ن��ار ب��الده��م ذك��روا إذا ص��دره��م ف��ي ت��ش��ب
وال��وط��ر ال��ج��ن��ان ح��ر ل��ك��ل م��ؤل��ف��ة ن��غ��م��ة ك��أن��ه
ال��ع��ص��ر ع��ل��ى ق��ائ��م ال��ذرى س��ام��ي ل��ص��ورت��ه��ا م��ع��ب��د ن��ف��وس��ه��م
ال��ح��ج��ر م��وط��د رف��ي��ع ك��ل وه��وى أم��ة ك��ل زل��زل��ت ق��د
ال��ك��ث��ر ال��خ��رائ��ب ه��ذي ن��ق��ض م��ن ه��ي��ك��ل��ه ال��ط��ام��ح ي��ب��ن��ي وراج
وض��ر ذي ك��ل ت��م��ح��ي��ص ت��ري��د ص��ائ��ح��ة ال��ح��ي��اة ن��ار ل��ك��ن
ال��ع��ش��ر ال ب��ال��ن��ف��س ش��ي��ع��وه��ا ق��د زم��ر ف��ي ال��غ��داة س��ت��ذك��رون
م��س��ت��ط��ر األف��ق ف��ي ح��س��ن ب��رد ف��ي م��غ��رب��ه��ا ص��وب ال��ش��م��س م��ال��ت ق��د
وم��ف��ت��خ��ر ل��ه��ا زي��ن أف��واف ل��ب��س��ت وق��د ب��ت��ودي��ع��ن��ا ه��م��ت
ال��ص��غ��ر ل��دى ل��ذات��ه��ا م��ع��ه��د ع��ال��م��ن��ا ك��أن ال��ه��وي��ن��ا ت��ن��أى
ال��ق��در! ط��ب��ل��ة دق ع��ل��ى ي��خ��ط��و ان��ح��درت م��ت��ى ل��ن��ا ج��م��ع وأي
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ك أمُّ أَين

د محمَّ ابني مع محاورة

ن��ظ��رت��ي ول��ك��ن أك��ل��م��ه ل��م
أم��ك؟ أي��ن س��اءل��ت��ه
�ك؟ أم� �ن أي�
ع��ادت��ه ع��ل��ى ل��ي ي��ه��ذي وه��و
ي��وم! ك��ل — ت��ول��ت م��ذ —
�وم! ي� �ل ك�
ال��غ��ض��ون! وج��ه��ي م��ن ي��ب��س��ط ف��ان��ث��ن��ى
ذاك؟! ك��ي��ف ول��ع��م��ري
ذاك؟! �ف �ي� ك�
ي��داه وج��ه��ي م��س��ح��ت ل��م��ا ق��ل��ت
ح��ي��ل��ة؟ ت��م��ل��ك «أت��رى
�ة؟» �ل� �ي� ح� أي
أب��ت��اه؟» ي��ا ب��ذا ت��ع��ن��ي «م��ا ق��ال:
أردت��ه!» ش��يء «ال ق��ل��ت:
�ه! �ت� �م� �ث� ول�





اد الَعقَّ إىل

ل��ل��ص��واب ح��ي��رت��ي ف��ي وم��رش��دي ال��ش��ب��اب غ��ف��الت م��ن م��وق��ظ��ي ي��ا
ال��ط��الب ك��ب��اب��ي أم��ا وم��ن��ه��ض��ي ه��م��ت��ي ف��ت��رت إن وب��اع��ث��ي
ال��ل��ب��اب وأزك��ى ال��ص��ح��ب وأق��دس ن��س��ره ي��ا ال��ش��ع��ر ع��ق��اب وي��ا
ال��ط��ب��اب أس��ت��ط��ي��ع ال وأن ش��ي��ئً��ا ت��ش��ت��ك��ي أن ن��ف��س��َي ع��ل��ى أع��زز
ب��اب! ك��ل ف��ي ب��إح��س��اس��َي ض��اق��ت ال��ل��غ��ى أم وي��ح ي��ا أال أع��زز،
ون��اب وع��ك ظ��ف��ر أش��ك��و دون��ك ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا م��ث��ل��ي ف��ي خ��ي��ر ال

∗∗∗
ب��ال��ك��الب م��ع��ي واع��ص��ف ل��ه��م ف��ان��ه��ض ن��بَّ��ح وه��م ك��ث��ر أع��داؤن��ا
واص��ط��خ��اب ل��ه��م ن��ب��ٍح م��ن ض��ي��ر ال زم��رة ف��ُه��م��و ف��دع��ه��م ال أو،
ال��س��ب��اب ن��ت��أذى أن م��ن أض��خ��م أن��ن��ا ع��ل��م��ه��م��و ي��ه��ي��ج��ه��م
ال��ذب��اب ع��ون ي��ط��ل��ب ول��ي��ث��ه��م أرن��ب ذئ��ب��ه��م��و وأن��ه��م

∗∗∗
ال��ع��ب��اب م��وج أزخ��ر ي��ا وال��ش��ع��ر ال��ح��ج��ى ع��ي��ن ق��رة ي��ا ع��وف��ي��ت
ال��ص��ع��اب! ش��دَّدت��ك ف��ق��دًم��ا ب��ه ي��ب��ت��ل��ى م��ا ع��ودك ي��وه��نَ��ْن ال
ال��غ��الب ف��ي ظ��اف��ر ن��اج أن��ك م��وق��ن واث��ق أن��ي أق��س��م��ت
ل��ل��ش��ع��اب م��ال��ئ ش��ع��ور س��وى ع��ل��ة م��ن إلي��م��ان��َي وم��ا
ك��ت��اب ف��ي ي��ق��رؤُه ك��أن��م��ا ال��ف��ت��ى ق��ل��ب ال��غ��ي��ب ي��ح��س وق��د





فريد بك هيدحممد الشَّ رثاء

الوطني الحزب زعيم

ب��ال��م��ن��ق��اد ك��ان م��ا ُم��ص��َع��ب م��ن ق��ي��اد أّي م��ل��ك��َت ال��م��ن��ون ش��ط��َن
واآلم��اد ال��غ��اي��ات إل��ى س��ب��ق ال��ب��ل��ى ع��ل��ى ل��دي��ه ي��رج��ى ال ف��أن��اخ
األم��ج��اد وع��زة ال��ح��ق��ي��ر ذل ع��ن��ده��ا ت��س��اوى ب��م��درج��ة وث��وى
وع��وادي ل��غ��رب��ة وذاك ع��ج��ل��ى، ل��م��ِن��ي��ة ف��ذا غ��رب��ا: ق��د ن��ج��م��ان
ال��وق��اد ك��ال��ك��وك��ب وَج��ن��ان��ه ِك��ي��ان��ه ي��ذوب ل��ه، ل��ه��ف��ت��اه وا
ال��ق��رص��اد ب��ح��رارة ال��رَدى ب��رَد م��غ��ال��ب وه��و ال��م��وت ف��ي��ه وي��ش��ي��ع
تَ��ن��اِد غ��داة ي��ًدا ي��م��دَّ ال أن ودب��ي��ب��ه ال��ردى وق��ع ع��ل��ى ي��أب��ى
األك��ب��اد ف��ي ل��ي��س ال��م��ق��ادر س��ه��م ك��أن��م��ا ال��ق��ري��ح ال��ق��ل��ب وي��غ��ال��ط
األج��ن��اد ح��ل��ب��ة م��ن وخ��روج��ه ل��ض��م��ي��ره َح��يْ��ن��ه ت��م��ث��ل وإذا
األرم��اد ع��ل��ى ُم��ش��ف��ي��ة ل��ل��ن��ار أل��س��ٍن تَ��نَ��زِّي ب��ه ال��ح��ي��اة ن��زت
أوداد وع��ن أه��ل ع��ن وال��ب��ع��َد واألذى ال��خ��ص��اص��ة يَ��ل��ق��ى أن وي��ه��ون
األص��ف��اد م��َوث��ق وف��كَّ ـ��م��س��ع��ى ال��ـ أن��ج��ح ��ا إمَّ ع��ل��ي��ه ي��ه��ون ك��ل
واألع��ض��اد واألل��ق��اب ب��ال��م��ال م��س��ت��ع��ل��يً��ا ال��ورى ع��ل��ى ك��ان ش��اء ل��و
األج��ي��اد ف��ي ال��ُخ��فِّ ب��وس��م إال يُ��ق��ت��ن��ى ال ج��ًدى ع��ن ��َع ت��رفَّ ل��ك��ن

∗∗∗
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وِوه��اد ُق��نَّ��ٍة راس��خ ك��ال��ط��ود ال��وغ��ى ف��ي ع��ه��دك ق��ب��ل ال��ب��واس��ل ثَ��ب��ت
األغ��م��اد ع��ن ق��واض��ب��ه��م أم��ض��ى ف��زح��زح��وا تُ��ب��اح ل��ح��وزت��ه��م غ��ض��ب��وا
األم��داد م��ن ل��ه��م ي��ع��د أم��ل ش��ع��اب��ه��ا م��لء وال��ن��ف��س وت��زاح��ف��وا
األع��ي��اد م��ن ال��ج��لَّ��ى أي��ام��ه ك��أن��م��ا ل��ل��ق��اء خ��ف��اًف��ا وَم��ض��وا
واألج��س��اد ب��األرواح ب��ال��ج��ود أوط��ان��ه��م ع��ن ال��ض��ي��م أم��اط��وا ح��ت��ى
ِب��بُ��راد وال ح��ل��و ال ل��ل��م��وت م��س��ت��ن��ق��ع إل��ى ي��م��ض��ي م��ن ل��ك��نَّ
ال��ه��ادي ال��رج��اء م��ص��اب��ي��ح وخ��ب��ت ح��ال��ًك��ا ل��ي��ًال ال��ص��ب��ح اس��ت��ح��ال وق��د
أوف��اد ن��خ��وٍة ذو ف��ال ع��ن��ه وم��ظ��اه��ر ُم��ن��اص��ر ك��ل وان��ف��ضَّ
األب��ع��اد م��دى إل��ى ال��ط��ري��ق ط��ول س��وى ت��أخ��ذ ل��م ال��ع��ي��ن أدار وإذا
األع��ض��اد ف��ي ي��ف��تُّ ال��ن��ف��وس م��رض ح��ي��ال��ه��ا ف��ث��مَّ ج��ال��ت ح��ي��ث��م��ا ف��ي
األض��داد ج��ح��ف��ل أص��اول وح��دي ان��ن��ي ول��َو اث��ب��ت��ي ل��ل��ن��ف��س وي��ق��ول
واألن��ج��اد األب��ط��ال أوح��د ي��ا ص��ف��ات��ه ع��دت��ك وم��ا ال��ش��ه��ي��د، ه��ذا

∗∗∗
ُع��ْص��واد ل��غ��ارة ال��ب��ن��ود ع��ذب ب��ه��ا ي��ه��ف��و ال��ق��ن��ا ش��رع ي��ك��ن إال
ل��ن��ف��اد أرض��ن��ا ع��ن أق��ل��ع��ت أن إل��ي ت��ه��م��ي ت��زل ل��م ال��غ��م��ام��ة ف��ه��و
األص��الد م��ن ك��ان��وا م��ا ب��ع��د م��ن ُق��ط��ان��ه��ا ب��ل األرض م��واَت أح��ي��ْت
األي��ق��اد م��ن ��زه��ا ت��ح��فِّ َح��رَّى روح��ه م��ن ن��ف��ث��ة ن��ف��س ك��ل ف��ي
األط��واد ذرى ع��ن ال��ك��واس��ر وث��ب م��ت��وث��ب ن��ف��س��ه ل��ن��غ��م��ة وص��ًدى
األن��ك��اد ال��م��رة ال��ن��ج��اوي ض��غ��ط ص��اب��ًرا وح��دك ج��م��ل��ت ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي
األع��واد ب��ن��ض��رة ذواه أودى ال��ذي األم��ل ص��ورة ج��ب��ي��ن��ك وع��ل��ى
زن��اد ك��ل ف��ي��ه ي��ق��دح وال��ق��ل��ب م��زل��زل وال��ك��ي��ان ت��ب��س��م ول��ق��د
ال��ك��ادي ال��ض��ع��ي��ف ال��ط��ي��ن ع��ل��ى ص��ع��ب ال��ح��ش��ا ف��ي ص��راٍع م��ن ذل��ك ه��وَل وا

∗∗∗
األق��ت��اد ع��ل��ى وي��ق��ع��ده ط��وًرا ي��ق��ي��م��ه ي��زال ال م��م��ن ك��ان��ت م��ا
األزب��اد ال��م��ت��واص��ل ب��ط��ش��ه م��ن ي��خ��ش��ون��ه األُل��ى خ��وف إي��ج��اس��ه
واألوغ��اد األع��داء م��ن ن��ف��ر ف��ج��اج��ه ي��ك��ظ م��م��ن وال ك��ال
ال��ك��داد وغ��ط��ة ال��ق��ري��ر ن��وم ال��دج��ى وال األم��ان ي��ق��رب��ه ال��ص��ب��ح ال
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فريد بك محمد هيد الشَّ رثاء

ال��ت��س��ه��اد س��وى م��ن��ًج��ى ع��ي��ن��ه أو ل��ق��ل��ب��ه ف��ل��ي��س ب��ه ال��ض��م��ي��ر ص��اح
ف��ؤاد ك��ل ط��ي ت��اج��ك وال��ح��ب ف��وق��ه��ا ع��رش��ك األرواح ه��ذه ب��ل
ال��ت��ق��واد! ل��ي��ن ال��ج��واذب ط��وع — رج��ال��ه وي��ح — ال��ش��ع��ب ق��ل��ب ل��ك��ن

∗∗∗
األخ��الد ف��ي ال��ت��خ��ل��ي��د وأث��اب��ك خ��ت��م��ه ج��الل��ك ع��ل��ى ال��زم��ان وض��ع
ب��س��واد ط��م��َس��ه��ا أو ��رت��ه��ا ن��شَّ ص��ح��ائ��ف ط��يَّ ع��داك ي��س��ت��ط��ي��ع ال
وال��ن��ق��اد ��اب ال��ح��سَّ ل��ت��س��ام��ح م��وك��ول��ة ل��وث��ة ح��ي��ات��ك ف��ي م��ا
األح��ق��اد أل��س��ن ذك��رك ف��ت��ض��ي��م ل��م��ه��ان��ة أو خ��ل��ق��ت ل��ل��ك��ب��ول ال
واألع��ت��اد األع��الق م��ن ط��رٍّا ال��ورى ب��ه ي��ض��ن م��ا أن��ف��س وب��ذل��ت
األج��داد ك��رام��ة ص��ون ب��ال��ب��ذل م��ت��وخ��يً��ا أذل��ت��ه��ا ال��ح��ي��اة ح��ت��ى
أوالد ع��ن ال��ت��ش��ري��د وال ك��ال أم��اج��د ض��نء وأن��ت خ��ف��ت ال��ض��ن��ك ال
واد ب��أك��رم ب��ر م��ن ب��ورك��ت ب��ارًزا ف��ي��ن��ا أن��ت ال��ض��ح��ي��ة م��ث��ل
ك��األك��ب��اد األرض ف��ي أع��راق��ه ت��ك��ن وإن ال��س��م��اء ال��ش��ج��ر أي��ط��اول
أوغ��اد ح م��ت��روِّ م��ن وال��س��ح��ب وع��ص��ف��ه��ا ال��ري��اح ال��ج��ب��ل وي��ص��ارع
ب��األس��داد؟ اآلف��اق وع��ل��ي��ه��م ج��ف��ون��ه��م م��لء ال��ن��اس ه��ذا وي��ن��ام

∗∗∗
ي��رادي وه��و ال��ن��س��ر ق��ل��ب وي��ق��ر أغ��ص��ان��ه��ا ع��ن األزه��ار ت��س��ق��ط ق��د
اآلب��اد ف��ي اآلب��اد م��ن ت��ه��وي، أف��الك��ه��ا م��ن ال��زه��ر ال��ن��ج��وم وت��رى
ال��ع��ادي؟ ال��زم��ان ع��ل��ى ي��دوم ش��ي��ئً��ا ت��رى وه��ل ال��ع��ف��اء ب��ه ي��ل��م ك��ل
واد ف��ي ك��ص��رخ��ة ي��ض��ي��ع أن م��ن روع��ة أب��ه��ر م��اض��ي��ك ل��ك��ن��م��ا
ب��الد! وف��خ��ر ش��رًف��ا ب��ه ل��ك��ف��ى م��ج��اه��د س��واك م��ن��ا ي��ك��ن ل��م ل��و
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وصباح ليلة

ال��م��ش��وق ص��در ع��ل��ى ال��ه��مُّ خ��يَّ��َم
�ي! �ق� �دي� ص� �ا ي�
ال��ن��ج��وم ال��ل��ي��ل ل��ج��ة ف��ي وب��دْت
ال��ن��س��ي��م م��ق��رور ي��رك��ض وم��ض��ى
ال��غ��ط��اء! ال��ن��ور ع��ل��ى ال��زه��ر وث��ن��ى
�اءَ �س� م� �م ع�

∗∗∗
ال��دواة ه��اِت أال م��اذا؟ … ل��ي ه��اِت
�دواة»! «ال�
ال��ص��دى؟ ال��ل��ي��ل م��ع ي��غ��ُف أَول��م
ال��دج��ى ت��ح��ت س��م��ًرا ل��ي ف��ل��ي��ك��ن
س��واء ح��واش��ي��ه ف��ي ن��ت��داع��ى
�اءَ �س� م� �م ع�

∗∗∗
ل��ك��ل��وم��ا ب��ص��دري إن ص��دى ي��ا
�ا �وم� �م� وه�
ت��م��وت ال ل��ك��ن ف��ي��ه م��درج��ات



املازني ديوان

ال��س��ك��وت ره��ن ق��ض��ت ق��ل��ت ك��ل��م��ا

ي��ت��راءى ف��ج ك��ل م��ن ب��ي ص��ح��ن
�اءَ �س� م� �م ع�

∗∗∗
ال��دواة ل��ي ف��أت��رع ال��ل��ي��ل س��ك��ن
�اه! أس� وا
ق��ل��م��ي؟ ت��ول��ى أي��ن ال أي��ن
األل��م» ن��ار ال��ن��ار «أك��ل��ت��ه
ه��ب��اءَ! … أب��ق��ت ل��ق��د ك��ال! «ك��لَّ��ه»
�اءَ �س� م� �م ع�

∗∗∗
ق��ي��ث��ارت��ي! ع��ل��ى آه … ل��ي ه��ات
�ي»! �ارت� «ش�
وت��ر؟ م��ن ب��ه��ا ي��ب��ق أَول��م
ال��ص��غ��ر؟ ب��ذك��ري��ات خ��اف��ق
األداء؟ ال��ي��وم ف��ي ت��ج��ح��دن��ي ل��ه��ا م��ا
�اءَ �س� م� �م ع�

∗∗∗
ال��ص��ب��اح ض��ل ف��ه��ل ل��ي��ل ي��ا ط��ل��ت
�اح؟ �ط� �ب� ال� �ي ف�
ال��س��م��اء ح��ل��م ع��ن ال��م��ن��ف��ي أي��ه��ا
م��س��اء ط��ال وال ص��ب��ح ي��ت��ْه ل��م
ع��واء ال��دن��ي��ا ت��م��أل ال ف��اغ��ت��م��ض!
�اءَ �س� م� �م ع�

∗∗∗
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وصباح ليلة

ت��ت��ك��ل��م» ال��ن��ه��ار م��ن األول��ى «ال��س��اع��ة
ال��م��ن��ام ف��ي ح��ت��ى ي��رع��د ل��ه م��ا
�الم س� ال
ش��دي��د ع��ص��ف ذو ال��ح��ل��م ف��إن ق��م
ال��وج��ود ص��ح��ف م��ن ت��ط��وي��ه ب��ال��ذي
اس��ت��راح��ا م��ا ه��ذا ح��ل��م��ك رأى م��ن
�ا �اَح� �ب� ص� �م ع�
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واَحلياة هر الدَّ

ال��ح��ي��اْه! ب��ن��اة ه��ات��ي��ك وال��ش��ج��و؟ ال��م��ن��ى؟ وت��دري ال��ح��ب؟ أت��ع��رف
ال��غ��داْه وط��ف��ل وال��ي��وم األم��س ِص��بْ��ي��ٌة ل��ه ال��ده��ر ك��ذل��ك

∗∗∗
ق��ض��اه م��ا أرى ل��ك��ن أب��ص��ره وم��ا ي��وًم��ا، ال��م��ق��دار ح��دث��ن��ي
س��واه خ��دنً��ا ت��ع��رف ت��ك��ن ول��م ل��ه��ا ِخ��دنً��ا ال��ده��ر وك��ان ق��ال:
ج��ن��اه ب��ل��وت��م ق��د وف��اء ع��ل��ى ب��ي��ن��ك��م أب��ن��اؤه��م��ا وش��ب
ال��ح��ي��اه ت��ري��د م��ا ه��ذا وك��ان ت��زوي��ج��ه��م ال��ده��ر أراد ث��م
ه��واه م��ن��ك��م ال��واح��د وْل��ي��خ��ت��ِر ق��ل��ب��ك��م ش��اوروا أن ف��ن��ادي��ا
ت��راه؟ ف��م��اذا أن��ت أك��ب��رن��ا ج��رأة ف��ي ل��ألم��س «غ��د» ق��ال
ص��ب��اه وري��ًق��ا زال م��ا و«ال��ي��وم» م��ض��ى ع��ه��دي إن ك��ال! ف��ق��ال
اخ��ت��رت��م��اه ب��م��ا أول��ى ف��أن��ت��م��ا آِخ��ًرا وألك��ن ف��ل��ي��ت��ق��دم
«م��ن��اه» ي��ب��غ��ي «ال��غ��د» ث��غ��ر وام��ت��د «ال��ه��وى» ش��ب��اب «ال��ي��وم» ف��ع��ان��ق
وآه واًه��ا ي��رس��ل ي��زل ول��م م��ك��رًه��ا «األس��ى» «األم��س» ج وُزوِّ

∗∗∗
رح��اه؟» ق��ط��ب واف��ق ه��ل أخ��ت «ي��ا ال��ح��ي��اة ون��اج��ى ال��ده��ر ت��ن��ه��د
ش��ج��اه؟» إال األم��س ي��ؤات��ي ه��ل أم ال��م��ن��ى؟ غ��ي��ر ل��ل��غ��د «وه��ل ق��ال��ت:





البطل ة حتيَّ

املرصية.) الحركة فيهما يشهد لم عامني غياب بعد زغلول سعد (عودة

ظ��ع��ي��ن؟ ي��ا ت��ع��رف��ه��م أم��ا ف��ان��ظ��ر! ال��ق��رون! غ��ب��ار ع��ن��ه��م ن��ف��ض��وا ق��د
ت��ه��ون؟ ال ال��ت��ي ب��ال��ن��ف��س — ك��دت أو — أج��ل��ه��م م��ن ض��ح��ي��ت وق��د ك��ي��ف
ال��ظ��ن��ون ال��خ��ص��وم ك��ل م��ن تُ��خ��ل��ف ت��زل ل��م ال��ت��ي م��ص��ر ب��ن��و ه��م��و
ال��م��ب��ي��ن؟ ال��خ��ط��ار ي��وم ف��ي ق��واه ال��ذي م��اذا ق��ل��ب��ك ب��ه��م س��ائ��ل
ال��م��ن��ك��رون ذه��ل ح��ت��ى خ��ل��ف��ك واح��ًدا رج��ًال ف��ك��ان��وا ق��م��ت
ي��ب��ي��ن أن��ى األس��داد ي��ق��ت��ل��ع س��ي��ل��ه ي��زل ل��م ن��ص��ًرا آت��وك
ب��ال��ج��ن��ون ال��ورى ال��م��غ��ري وم��ج��ده��ا ب��آث��ام��ه��ا ي��ب��غ��ون ال��ح��رب ال
ول��ي��ن ب��رف��ق ع��ن��ه��م ق��ي��وده��م ي��ص��دع��وا أن ي��ب��غ��ون ل��ك��ن��م��ا
م��ك��ي��ن م��ع��ي��ن ال��ل��ه ق��وة م��ن ل��ه��ا ب��أي��ٍد ال��ن��ي��ر وي��خ��ل��ع��وا
ل��ل��ع��ال��م��ي��ن وال��رح��م��ة ل��ل��ح��ق م��ع��ب��ًدا أرض��ه��م ف��ي وي��ب��ت��غ��وا

∗∗∗
ال��غ��ص��ون ال��وري��ف وال��ح��ب وال��ح��ق أرض��ه��ا ه��ن��ا ال��ح��رب ال ال��س��ل��م
ال��ج��ف��ون ون��رخ��ي ال��رأس ن��ط��ام��ن وح��ده ص��ورن��ا ول��ل��ذي
ال��ي��ق��ي��ن ون��ور ال��ح��ب ح��رارة ق��ل��ب��ه ت��ن��ْر ل��م َم��ن ب��ي��ن��ن��ا م��ا
ت��م��ي��ن ال ال��ت��ي ال��س��م��اوات وع��د س��م��ع��ه ي��رد ل��م َم��ن ب��ي��ن��ن��ا م��ا
ال��غ��ب��ي��ن وف��ي��ن��ا ال��ب��ال ال��ك��اس��ف ح��س��رت��ا وا ال��ق��ل��ب ك��س��ي��ر ف��ي��ن��ا
ال��ن��اع��م��ي��ن ال��ن��ف��ر ع��ط��ف أن��داء أح��ش��ائ��ه ح��رق��ة ع��دت وم��ن



املازني ديوان

ال��دج��ون ي��ض��يء ن��ج��م ف��ه��اب��ه ش��ق��وة ذه��ن��ه أغ��ام��ت وم��ن
ال��م��ن��ون ص��ن��و وال��ي��أس ق��وم��ه م��ن ي��ائ��س ب��ي��ن��ن��ا م��ا ل��ك��ن��م��ا

∗∗∗
م��ت��ي��ن ف��ت��يٍّ م��ن ع��وًدا أص��ل��ب ال��س��ن��ي��ن ب��رغ��م زل��ت م��ا س��ع��د ي��ا
ل��ل��ع��ي��ون م��ال��ئ ع��ظ��ي��م ك��ل ال��م��ن��ت��ح��ي ال��ع��ن��ت ب��رغ��م ب��ل ال
ب��ال��م��خ��ون ال��ص��ب��ا وع��د ي��ك��ن ول��م ب��أوالت��ه��ا أخ��راك ع��ق��دت
ال��ب��ط��ون ح��ش��و ي��ط��وي��ه ه��دي��ره��م ت��رى س��وء ب��ع��ران ال��ورى وف��ي
ال��م��ئ��ي��ن غ��ن��اء ال��ج��ل��ى ل��دى ي��غ��ن��ي ي��زل ل��م ال��ذي ال��ن��ج��د ل��ك��ن��ك
م��ف��ض��ل��ي��ن أوج��دى ع��ات ط��غ��وة ب��أس��ه م��ن ي��ط��ف��ئ ف��م��ا ث��ب��ت
ال��م��ه��ي��ن ال��م��ه��ي��ض ال��ش��ع��ب ح��ري��ة ه��م��ه ي��ن��ي إن م��ا ن��خ��وة ذو
ت��س��ت��ك��ي��ن! أو ال��ده��ر غ��م��ز ل��ط��ول ت��ل��ي��ن ال ال��ت��ي ال��ن��ف��س أب��ه��ر م��ا
ب��ط��ي��ن ش��ي��ب��ت ت��ك ل��م ك��أْن ع��ادت األت��ون ف��ي ب��ه��ا زج وك��ل��م��ا
ال��م��ح��ي��ن ال��ق��ض��اء ب��ع��ض ك��أن��ه��ا س��ك��ون ف��ي غ��اي��ت��ه��ا إل��ى ت��م��ض��ي
م��س��ت��ل��ي��ن ط��اع��ت��ه��ا ف��ي وال��ده��ر ال��ش��ئ��ون ف��ي ل��ه��ا األم��ر ك��أن��م��ا
ي��س��ت��ب��ي��ن ت��دب��ي��ره��ا س��وى ف��م��ا ج��رى إم��ا األك��ب��ر ف��ال��ح��ادث
ال��الع��ب��ي��ن م��ع ي��ب��دو وال ي��م��ل��ي ح��اذق ق��ص��ت��ه ف��ي وال��ده��ر

∗∗∗
ال��ح��زون ذات اآلب��اد س��واح��ل ع��ل��ى ي��رغ��ي ال��ع��ي��ش م��وج زال م��ا
ال��ق��رون رم��ل زوال��يَّ��ة ع��ل��ى ي��رت��م��ي ب��ه ك��ال��ع��ه��د وال��ظ��ل
م��س��ت��وط��ن��ي��ن ل��ي��س��ت��ل��ح��ق إال ال��خ��ط��ى ي��وان��ي ال م��اٍض وال��رك��ب
األق��رب��ون ي��ع��رف��ن��ا ف��م��ا ح��ل��ن��ا أن��ن��ا س��وى ك��ان، ك��م��ا ك��لٌّ
ي��م��ن��ع��ون ال��ذي ال��ح��وض ي��ح��اول غ��ل��ة ل��ذي ت��غ��ي��ي��ر وح��ق
ت��ك��ون! أن��ى ح��ول��ك ب��ه��ا ول��و ال��ع��ي��ون ل��م��ع ك��ي��ف ف��ان��ظ��ر س��ع��د ي��ا
ال��م��ع��ي��ن ص��اف��ي ب��ال��ع��ي��ش م��ع��ق��ودة أص��ب��ح��ت أن��ف��س م��راي��ا ه��ن
ال��م��ه��م��ل��ي��ن؟ م��ع��ش��ر ع��نَّ��ا ت��ن��دُّ خ��ل��ت��ه��ا ت��س��م��ع��ه��ا ص��ي��ح��ة ه��ل
ي��ق��ي��ن؟ ف��ي��ن��ا أخ��ط��أ م��ا ت��ال��ل��ه ه��ك��ذا أن��ن��ا ق��دري ك��ن��ت ه��ل
ت��ح��ي��ن أو ي��ب��ل��غ��ه��ا أن ق��ب��ل م��ن ب��آم��ال��ه ي��زه��ى ق��د وال��م��رء
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البطل تحيَّة

رك��ي��ن؟ ط��ود األرض ف��ي ذك��ره��م��و ك��أج��دادن��ا ج��د ل��ه ذا م��ن
ال��ف��ت��ون؟ ه��ذا ع��ال��م ف��ي ب��ال��ح��ق إي��م��ان��ن��ا ي��ؤم��ن ال��ذي م��ن
ح��ي��ن؟ ب��ع��د ول��و ال��ع��دل ي��ن��ص��ر أن أق��س��م��وا ق��د ق��وم��ك س��وى وم��ن
ق��ط��ي��ن؟ م��ن��ه��ا ي��ح��رم ال ك��ال��ري��ح ح��رة أرض��ه��م��و ي��روا وأن
رص��ي��ن؟ ع��ق��ل ك��ل ف��ي��ه��ا ي��ك��ر ل��ل��وغ��ى ال ل��ل��س��ل��م وس��اح��ة
ال��ج��ام��دي��ن ف��ي ن��ح��س��ب ف��ال — ال — أو ف��خ��ره��ا ف��ل��ن��ا ن��ن��ل��ه��ا ف��إن
ع��ام��ل��ي��ن؟ ل��ه��ا ن��ح��ي��ا م��ا ب��ق��در ال��م��ن��ى ت��زده��ي��ن��ا ال ل��ن��ا ف��م��ا

∗∗∗
ل��ل��ق��اع��دي��ن؟ ال��م��س��ع��اة أخ��ل��ص م��ن ب��ه ن��ح��ي��ي ب��وق ل��ن��ا أم��ا
ال��م��دي��ن؟ ب��دي��ن ال��ش��ك��ر ي��ف��ي وه��ل ل��ه ل��دي��ن��ا ال��ش��ك��ر س��وى أم��ا
األن��ي��ن؟ غ��ي��ر ي��س��ط��ي��ع وم��ا ع��اد أم��ي��ن ش��ع��ب أس��الب وال ح��ت��ى
ال��م��رون؟ األل��د ال��ض��اري ي��غ��ص��ب م��ا ل��ه ش��ع��ب األرض ف��ي ي��ع��د أل��م
ي��س��ت��ه��ي��ن ب��ال��ورى ف��ي��ه��ا ت��راه ل��م��ن م��راح ال��دن��ي��ا وه��ذه
ال��ي��م��ي��ن ت��س��ت��ب��ي��ح ق��د م��ا ك��ل م��ن أق��ف��رت ق��د ف��األرض إذْن ع��ذًرا
ال��ش��اك��ري��ن م��ن ل��م��س��ع��اه أن��ا ك��ره��ن��ا ع��ل��ى ال��ي��وم وح��س��ب��ه
األق��دم��ي��ن ال��س��ل��ف م��ج��د ب��روح ع��وده ف��ي ن��ل��ق��اه وإن��ن��ا
ل��ل��ب��ن��ي��ن؟ آث��رت��م��و ت��رى وم��ا ت��رتَ��ئ��ون؟ ف��م��ا ال��ف��ص��ل ش��ارف��ت��م��و
ال��س��ن��ي��ن ط��وال ف��ي اح��ت��م��ل��ت��م وم��ا ال��م��ش��ف��ق��ون أن��ذر م��ا ن��اش��دت��ك��م
ال��دف��ي��ن ال��زم��ان دي��اج��ي��ر ع��ل��ى ي��رت��م��ي��ن أض��واؤه��ا وب��ال��م��ن��ى
ده��ي��ن ه��ون ال��ع��ز ف��ب��ع��ض ف��ي��ه ك��درة ب��ال ال��ع��ز ل��ن��خ��ت��ر
ش��ط��ون! رج��اء ال��ده��ر ووق��ف��ة ل��ل��ص��اب��ري��ن ال��ف��وز ف��إن ال أو
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الِعراك

ال��وض��اءَ ح��س��ن��ك ال��ل��ه ورع��ى ورواءَ رون��ًق��ا ال��ل��ه زادك
وض��ي��اء ص��ح��ة وال��ق��ل��ب ـ��ن��ي��ن ل��ل��َع��ي��ـ وأب��ق��اك ال��س��اح��ري أي��ه��ا
ع��م��ي��اء ح��م��الُق��ه��ا، ب��س��وءٍ ل ج��ا إذا ع��ي��ن، ك��ل ع��ن��ك وث��ن��ى
األع��داء وص��ادت ال��ع��وادي ـ��ك وج��ازت��ـ س��وء ك��ل وت��خ��ط��اك

∗∗∗
ال��دع��اء أس��يء وال ج��ه��دي ال��ل��ه أدع��و رأت��ن��َي إذ ال��ن��ف��س ق��ال��ت
ال��ظ��م��اء! ال��رواء ق��ب��ل وت��س��ق��ي ـ��ر ال��خ��ي��ـ ل��َي ت��ري��د أن ت��م��ن��ي��ت «ك��م
وغ��ب��اء؟ وخ��س��ة س��وءًا ـ��ل��م ت��ع��ـ ك��م��ا وْه��ُم ب��ال��ن��اس أغ��راًم��ا
األه��واء» واج��ن��ب ال��ح��ق ف��اع��رف وم��ح��ال ك��ل��ه ذاك ع��ب��ث

∗∗∗
ال��ه��واء؟ ال��ص��دور ت��ط��ل��ب م��ا م��ث��ل ع��ي��ن��ي ال��ح��س��ن ت��ط��ل��ب ال ل��ي «م��ا ق��ل��ت:
س��واء» وال��ذك��اء وال��ج��اه ـ��م��ال ل��ل��ـ م��ا م��ث��ل س��ح��ره ل��ل��ح��س��ن إن

∗∗∗
وض��ح��اء ع��ش��ي��ة ل��ظ��اه��ا ـ��ن��ي ت��ص��ل��ي��ـ ك��ن��ت ل��واع��ًج��ا اذك��ر ق��ال��ِت
ح��واء ب��ح��ب��ه أب��ون��ا ـ��خ ال��ش��ي��ـ ف��ق��د ال��ت��ي ال��ج��ن��ة أذك��ر
ش��ق��اء ت��زدن��ا وال ف��ي��ن��ا دم آ م��ن ال��ق��دي��م��ة ال��ل��ع��ن��ة أذك��ر
ع��ن��اء وال��ش��ك��وك وال��ه��م م��ال واآل وال��س��ع��ي ب��ال��ح��ي��اة وك��ف��ى



املازني ديوان

خ��الء؟ م��ن��ه وب��ات ف��ؤادي ـ��بَّ ال��ح��ـ ح��رم إن أص��ي��ر «م��اذا ق��ل��ت:
ان��ت��ه��اء؟ ي��ع��رف��ان ال وج��الًال ج��م��اًال إال ت��ري��ن ه��ل ان��ظ��ري!
وه��ب��اءَ؟ وب��اط��ًال ع��ن��اءً أم ل��م��ع��نً��ى ه��ذا ك��ل ال��ل��ه ج��ع��ل
ال��ج��ه��الء ف��ت��ش��ب��ه��ي م��ن��ه��ا ب��ر ال��غ��ا ب��ال��ذاه��ب ال��ح��ي��اة ت��ق��ي��س��ي ال
اس��ت��ق��ص��اء ي��ش��ب��ع ال ل��ح��ظ ذات ل��ع��ي��نً��ا ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ش��اع��ر إن
واآلن��اء اآلب��اَد ويُ��ري��غ س��م��اء ال��س��م��اء ب��ع��د ��ى ي��ت��وخَّ
م��راء ال م��ق��ص��ر ال��ش��ك ذا إن ف��ل��ج��ت ال��ي��ق��ي��َن روح��ه أُوتِ��يَ��ْت
ال��ص��ب��اء ل��ه��ن روُح��ه رج��ع��ت ع��ه��وًدا ال��زم��ان ش��يَّ��خ ك��ل��م��ا
ال��ش��وه��اء ال��ك��ه��ول��ة وس��واه زم��ان ش��ب��اب ي��ج��ت��ل��ي أب��ًدا
ورواء ن��ع��م��ة ال��ل��ب ت��زده��ي ريٍّ��ا ال��ف��ج��ر م��ط��ل��ول��ة ي��ج��ت��ل��ي��ه��ا
ع��ص��م��اء م��ص��ون��ة س��رٍّ خ��ت��م ع��ن��ه��ا ف��ض م��ا ع��ذراء وي��راه��ا
ع��ذراء ج��دي��دة ع��ل��ي��ه��ا؛ ـ��ر ال��ده��ـ ق��دم وإن ع��ن��ده ت��زل ل��م
خ��ف��اء ال واض��ًح��ا ال��ش��ر خ��ل��ل ع��م��ي��ًم��ا خ��ي��ًرا ب��ال��ض��م��ي��ر وي��رى
وم��ض��اء ه��م��ة م��ن��ه ق��دح��ت ه��م��وم م��ن��ه��ا أح��رق��ت��ه وإذا
ك��دراء؟ ح��ي��ات��ه ف��ي ش��رب��ة ي��خ��ش��ى ذاك ش��أن��ه ك��ان أف��م��ن
أن��ب��ي��اء؟ يُ��ح��ي��ل��ن��ا ووح��ٌي ـ��ثُّ ي��ح��ت��ـ ل��ك ب��اع��ث ك��ال��ح��س��ن أي��ن
ع��ن��اء؟» ت��ف��دك ول��م ص��رًف��ا ـ��م��ة ال��ن��ع��ـ ك��ان��ت ن��ع��م��ة ع��ن خ��ب��ري��ن��ي

∗∗∗
ذَم��اء؟ أو ب��ق��ي��ة ف��ي��ه��ا ـ��ص��ر ت��ب��ـ ه��ل ن��ف��س��ك أع��م��اق ان��ظ��ر ق��ال��ت:
األرزاء ح��ي��ات��ه ��ل��تْ��ه ح��مَّ ق��واه غ��وَر ي��ق��ي��س أن أب��ى م��ن
ب��ي��ض��اء ش��ع��رة م��ن أده��ى ـ��ن��ف��س ال��ـ وش��ي��ب ال��ل��ي��ال��ي أش��اب��ت��ن��ي ق��د
ع��ج��ف��اء ص��غ��ي��رة ب��س��ن��ي ـ��ت ك��ن��ـ وإن ع��م��ًرا ال��زم��اُن وك��أن��ي
وع��ش��اء؟ ض��ح��وًة وال��ب��رح ـ��ن��ات اإلع��ـ ع��ل��ى ال��ك��الل ذي ص��ب��ر ع��س��ى م��ا
ال��ق��رن��اء أس��وأ م��ا ل��ع��م��ري — ـ��ن ال��ع��ي��ـ ث��رة وال��م��ن��ى — ال��ع��زم ن��ض��ب
األق��وي��اء؟ ي��ظ��اه��ر أض��ع��ي��ف األم��ان��ي؛ ش��ب��اب م��ع ال��ع��زم ش��ي��ب��ة
أك��ف��اء وال��م��ن��ى ال��ع��زم ف��اج��ع��ل ض��ع��ف ح��وائ��ل ت��ب��ت��غ��ي م��ا دون
ك��ف��اء ل��ش��يء أرى ف��ي��م��ا ل��س��ت أب��غ��ي ب��ك ت��رى م��ا ال��ط��ي��ن أي��ه��ا
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��اء ع��صَّ ل��ي ك��ن��ت األرض أو ض األر ل��َي ق��ل��ت ال��س��م��اء ط��ل��ب��ت إن
واألداء ص��وغ��ُه أس��ط��ي��ع ل��س��ت ف��ي��ِه أف��ك��ر ال��ذي ح��ت��ى ح��رُت
ال��ع��ف��اء! أم��ض وم��ا — ع��ف��اء ـ��ن ول��ل��ح��س��ـ — م��الل إل��ى ح��ب ك��ل
دع��اء ي��س��ت��ج��ي��ب ال م��ن ي��ا ـ��ع��ق��ل ال��ـ ل��داع��ي واس��ع األح��الم ع��ن��ك خ��ل
ال��غ��ل��واء ي��غ��ال��ب ل��ج��اًم��ا ـ��ل ال��ع��ق��ـ ف��اج��ع��ل ج��م��ح��ة ل��ل��ق��ل��ب إن
ال��ف��ن��اء؟ م��س��ت��ع��ج��ل��ي��ن وش��م��اًال ي��م��ي��نً��ا ال��ح��ي��اة ن��ن��ف��ق ل��ن��ا م��ا
��اء؟ رفَّ ل��ع��م��رن��ا وج��دن��ا أم ج��دي��ًدا؟ ذا س��وى ع��م��ًرا أض��م��نَّ��ا
غ��ذاء ل��دي��ك وت��ع��ت��دُّه ـ��ب ال��ح��ـ ت��ط��ل��ب اله��يً��ا ع��ش��ت م��ا ع��ش��ت
اس��ت��ح��ي��اء! وأط��رق ه��ذا ـ��ل��ك ع��ق��ـ ع��اش��ه��ا س��اع��ة ك��م ف��ت��أم��ل
إغ��راء م��ف��ك��ر ع��ق��ٍل ك��ل ت��غ��ري وال��س��م��اوات األرض ح��ول��ك
إص��داء ت��س��وم��ُه أن ال ـ��ق��ل ي��ص��ـ أن ع��ق��ل��ك ح��ق ك��ان إن��م��ا
ال��ض��ي��اء ال��ح��م��ام غ��نَّ��ت ك��م��ا ـ��ه ل��ت��غ��نِّ��ي��ـ دائ��بً��ا ال��ح��س��َن ت��ط��ل��ب
األح��ش��اء ت��خ��ط��ئ ال ورد ك��ة ش��و إل��ى ال��ق��ري��ح ص��درك م��س��ن��ًدا
ال��ُم��كَّ��اء ال ال��ن��س��ور ت��ح��اك��ي أن ف��أول��ى ��ا ح��قٍّ زع��م��ت م��ا ي��ك��ن إن
ال��ج��وزاء ت��ص��اف��ح ح��ت��ى ـ��ف��ك��ر ال��ـ س��م��اء ف��ي م��ث��ل��ه��ا ال��ط��رف ت��رف��ع
اس��ت��ه��زاء! ي��ض��ح��ك ال��ده��ر واس��م��ع روي��ًدا م��ه��ًال ال��م��س��ك��ي��ن أيُّ��ه��ذا
ال��ط��ل��ق��اء ي��ع��ج��ب ال ب��غ��ن��اء وت��ش��دو ت��ب��ك��ي ال��ح��ي��اة ع��ب��د أن��ت
ال��ح��وب��اء س��ج��ن��ك ف��ي ��ي ت��ل��هِّ أو إس��اًرا ت��ب��ك��ي ت��زال ال أب��ًدا
أج��زاء م��ق��طَّ��ًع��ا ص��داه ـ��ه ف��ي��ؤدي��ـ ب��اك��يً��ا ال��ص��وت ت��رس��ل
ال��ظ��ل��م��اء خ��وُف��ه ج��د ك��ل��م��ا ص��ب��يٌّ ال��ظ��الم ف��ي ص��اح م��ث��ل��م��ا
اج��ت��راء ب��ال��خ��ل��ود — ك��ال��ح��ر — ـ��ل��م ت��ح��ـ ف��ق��د واإلس��ار ال��رق وم��ع
ال��س��م��اء! ي��ن��ي��ل س��ل��م س��وى ـ��بُّ ال��ح��ـ وم��ا وح��ي، ال��ج��م��ال وت��ق��ول
إذك��اء؟ أن��ف��اس��ه��ا ي��أل��و ل��ي��س وح��ي أل��ألزاه��ي��ر ش��ع��ري ل��ي��ت
ف��ي��ح��اء؟ ث��م��اره��ا ع��ل��ي��ه��ا ـ��ن ال��غ��ص��ـ ��اف��ة رفَّ األش��ج��ار ت��غ��دو ك��ي��ف
ش��اء ح��ي��ث م��اض��يً��ا ف��ان��س��اب ـ��الد األص��ـ ب��ه ف��اض��ت ال��ي��ن��ب��وع وح��ي أي��ن
اإلع��ف��اء ت��م��ل��ك ال س��واء ـ��بَّ��ت ه��ـ إذا ك��ال��ري��اح أن��ت إن��م��ا
ال��غ��ن��اء ال��ح��ي��اة ش��اءت ه��ك��ذا ل��م��اذا؟ ت��دري ول��س��ت ت��ت��غ��ن��ى
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اح��ت��ف��اء ك��ان ال��ق��ري��ض ت��ظ��ن ـ��ت ك��ن��ـ وإن ع��ف��ًوا ال��ق��ري��ض وت��ص��وغ
ن��ش��اء أن ح��ي��ات��ن��ا ف��ي ل��ن��ا أن ف��خ��ل��ن��ا نُ��ح��س أنَّ��ن��ا غ��رَّن��ا
ن��ع��م��اء ب��أس��اءن��ا ف��ل��نُ��ب��دِّل وه��م��ن��ا ف��ي��م��ا ص��ادق��ي��ن ن��ك��ن إن
وال��رج��اء ال��م��ن��ى يُ��ح��رم ب��ل ـ��ل��ب ي��ط��ـ م��ا ويُ��ح��رم ال��ف��ت��ى ي��ري��د ك��م
إب��ق��اء ص��رف��ه��ا م��ن ن��الق��ي ال ال��ل��ي��ال��ي ب��أي��دي أل��ع��وب��ة ن��ح��ن
وال��ب��ك��اء ال��رَِّض��ى وي��ك��ل��ْف��ن��ن��ا م��ن��ا وي��س��خ��ْرن ي��ت��ق��اذْف��ن��ن��ا
رخ��اء ال��ن��س��ي��م ��ة غ��ضَّ أم ج��اء ه��و ب��ن��ا ث��ارت األي��ام ت��ب��ال��ي م��ا
إن��م��اء ت��ن��م��ي��ه��م��ا وآنً��ا ـ��ن��ا ج��ن��اَح��ي��ـ ت��ق��ص آنً��ا ف��ت��راه��ا
إزراء ع��ي��ش��ن��ا ف��ي أوس��ع��ت��ن��ا ق��رودا رأت��ن��ا ل��م��ا وأراه��ا
ال��ب��ب��غ��اء أش��ب��ه��وا ق��د أغ��ب��ي��اء م��ن��ا ي��خ��اط��ب��ن ب��ن��ا ع��اب��ث��اٍت
ق��واء ال��م��ع��ان��ي م��ن ك��ل��م��ات ت��ح��اك��وا ث��م ب��ال��ل��س��ان ح��ف��ظ��وا
اإلك��ت��ف��اء: ب��ه رأوا رن��ي��نً��ا ن ي��ح��س��و ب��ل ص��دق��ه��ا، ي��ح��س��ون ال
ال��ش��م��اء! وال��ه��م��ة ج��م��ي��ًع��ا م وال��ع��ز وال��وح��ي وال��خ��ل��ود ال��ه��وى
أس��م��اء! ع��ق��ول��ن��ا ح��ش��ون��ا إن ع��ل��ي��ن��ا ال��ع��ق��ول أرخ��ص م��ا إي��ه
ف��اء م��ن أو ل��ج م��ن م��ن��ا ل��ج ط��ب��ع ب��ح��ك��م��ة وال ب��ع��ق��ل ال
وال��ري��اء وال��ه��وى وال��خ��وف ـ��ج��اب واإلع��ـ األم��ان��َي ب��ن��ا م��غ��ري��ات
اك��ت��واء وال��غ��رور ال��ك��ب��ر ت��وس��ع س��خ��ر م��واق��ف ب��ن��ا واق��ف��ات
ال��ك��ب��ري��اء ت��ف��ي��دن��ا وأم��ان ل��ألم��ان��ي ت��ق��ت��ادن��ا ذك��رى ب��ي��ن
ك��وَّاء ص��رف��ه ك��ان وإن ـ��ر ال��ده��ـ م��ن ه��ذا ل��ك��ل أه��ل ن��ح��ن
اإلغ��ض��اء ي��ق��ب��ل ال ��ا ل��ح��قٍّ ـ��س ال��ن��ف��ـ ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ل��ح��ق إن
ال��ث��ن��اء ي��س��ت��وج��ب��ان وب��رٍّ ن ب��إح��س��ا ال��ل��ي��ال��ي ت��ن��اول��ن��ن��ا ق��د
ال��ج��زاء إه��م��ال��ه��ن ف��ج��ع��ل��ن��ا ع��ت��اد وْه��ي ال��ع��ق��ول وه��ب��ت��ن��ا

∗∗∗
أغ��ن��ي��اء! ب��ه��ا نَ��ُع��ْد ل��م ن��ع��م��ة ح��رم��ت��ن��ا إذًا ل��ي��ت��ه��ا ي��ا ق��ل��ت:
األك��الء؟ ن��رت��ع��ي ال��ده��ر أب��د ت��رك��ت��ن��ا أن��ه��ا ل��و ع��ل��ي��ه��ا م��ا
ه��واء ال��ص��دور م��لء ون��ش��ق��ن��ا ن��ب��اتً��ا ال��ب��ط��ون م��لء ف��رع��ي��ن��ا
ج��اء م��ا «م��ض��ى» وال س��ن��ون ءت ج��ا ف��م��ا ال��س��ن��ي��ن «ع��د» ووق��ت��ن��ا
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األس��واء ب��اك��ت��س��ائ��ه��ا ن��ت��ق��ي ك��ي��م��ا ال��ب��الدة ل��ن��ا أه��دت ث��م
أح��ي��اء ن��ك��ن ول��م م��ت��ن��ا ث��م ج��ه��الء ب��م��وت��ن��ا ف��ح��ي��ي��ن��ا
وال��ب��داء ان��ت��ه��اءَه��ا ج��اه��ل��ي��ن ح��ال ك��ل ف��ي ال��ح��ي��اة ول��ب��س��ن��ا
ع��م��ي��اء ل��واح��ًظ��ا إال ف��ع ن��ر أن ال��ب��الدة ب��ن��ا وت��ه��اوت
س��ع��داء ت��ح��ش��روا ال��ج��ه��ل ال��ب��س��وا ف��ي��ِه: ت��ق��رأ ت��ل��ق��اه وج��ه ك��ل
ال��ه��ن��اء ف��اس��ت��ل��ب��ن��ا ال��ح��س «ن��ع��م��ة» ع��ل��ي��ن��ا أف��اض ق��د ال��ل��ه ل��ك��ِن
أص��ب��اء س��م��وم��ن��ا م��ن ـ��دل��ن��ا ي��ب��ـ أو ال��ع��ق��ل ي��ن��ف��ع ه��ي��ه��ات إي��ه
ن��ج��اء ع��ل��ي��ه، ش��ارًع��ا أو ـ��ي��ار ال��ت��ـ ن��اوأ س��اب��ًح��ا أن وع��ل��ى
األرج��اء ب��ش��ل��وه ي��رم��ى ـ��م��اء ال��ـ وخ��لَّ��ى ال��ق��ي��اد أس��ل��س م��ن ص��ن��و
أم��ط��اء وت��اخ��ذي م��ط��ي��ع��ي ن «س��ي��ا ق��ال: ن��اط��ًق��ا ال��م��اء ت��رى ل��و
ال��ج��ف��اء ج��ش��م��ون��ي أم ف��ؤادي ـ��ب ال��رك��ـ ن��ازع��ن��ي ع��ل��يَّ س��واء ب��ل
األح��ش��اء ت��غ��ازل ش��ت��ى ـ��م��اك؛ األس��ـ وال ت��ح��دى ال��س��ن��ي��ن أح��س ال
األن��واء» وال ال ال��رع��د وال ق ال��ب��ر وال ت��ث��ور إذ ال��ري��ح وال ال
ال��ن��ظ��راء ع��ي��ش��ن��ا ف��ي ف��ع��دم��ن��ا س��وان��ا دون اإلح��س��اس رزق��ن��ا ق��د
األع��ب��اء ي��ح��م��ل أن ن��ظ��ي��ر ـ��ل ك��ـ ع��ن ت��م��ي��ز ب��م��ن وج��دي��ر
ه��ب��اءَ ال��ح��ي��اة ض��اع��ت إذا ـ��نَّ��ا ك��ـ ف��ال ط��رٍّا األح��ي��اء أح��ي��ا ن��ح��ن
ال��دم��اء ب��ه��ن ول��ت��وق��ف��وا ـ��ق��ل��ب ال��ـ م��ج��اري دون ال��س��دود ف��ل��ت��ق��ي��م��وا
ص��م��اء ح��ول��ه��ا، م��ا ت��ب��ال��ي ال ص��خ��وًرا ن��ع��ود أن م��ن خ��ي��ر ذاك
ك��ف��اء م��ن��ا ذاك ك��ان م��ا ي��ان ال��ع��ر ب��ال��ع��ص��ب ال��ح��ي��اة ن��ح��س ل��و
ألالء وي��ك��ت��س��ي إل��ي��ِه ـ��ر ال��ف��ك��ـ ن��ظ��ر إذا ي��س��ب��ي ش��يء ك��ل
س��وداء وج��وه��ه اس��ت��ح��ال��ت ـ��ب ال��ت��ج��اري��ـ ع��ي��ن أج��ل��ت م��ا ف��إذا
ال��ت��واء ع��ن��ه أس��ت��ط��ي��ع ف��م��ا ـ��س ن��ف��ـ ي��ا ال��ح��ب ت��خ��وي��ف��َي ت��ط��ي��ل��ي ال
ال��والء ال��زم��ان ي��ت��ق��اض��ان��َي أس��ي��ًرا زع��م��ت ك��م��ا وه��ب��ي��ن��ي
إق��ص��اء غ��اي��ت��ي ع��ن أوس��ع��ت��ن��ي ج��ام��ح��ات م��ط��ام��ع��ي وه��ب��ي��ن��ي
ال��ب��رح��اء ي��ط��اول ل��ي��ل ظ��ل ع��ن��دي ال��ص��ب��ح س��ي��درك وه��ب��ي��ن��ي
ال��ق��ض��اء ف��ي��ن��ا ه��ن ش��ئ��ن ك��ي��ف��م��ا ت��ج��ري ال��م��ق��ادي��ر أن��ه��ا ف��اذك��ري
ال��ح��داء ت��م��ل م��ا ول��ي��ال��يَّ ق��رار ل��ي ف��م��ا ح��ج��ت��ي ق��ل��ق��ي
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ال��ب��الء رع��ي��ت م��ن��ف��ذًا ل��ي أل��ف ل��م ف��إذا وق��وة أي��د ف��يَّ
ال��ف��ض��اء ي��ط��وي ل��ه��ن ج��ن��اح ل زا وم��ا أرًض��ا ال��ن��س��ور ت��ط��ي��ق ه��ل
خ��بَّ��اء خ��ازن��ا ال��ل��ه ـ��ن��ح��ه ي��م��ـ ل��م��ا ت��راه م��ن ال��ل��َه ظ��ل��م
اإلي��الء ي��ح��س��ن ل��ي��س م��س��رًف��ا ن��راُه أن ع��ن اإلل��ه وت��ع��ال��ى
ي��ت��راءى غ��ض��ون��ه��ا ف��ي ح��ل��م ف��ي��ه��ا ل��ي��س ن��ي��م��ة أت��ري��دي��ن
ت��ل��ق��اء أو أج��داث��ه��ن ف��وق ت��راءت ح��ي��اة دم��ى ف��ك��أن��ا
ع��ن��اء؟ ي��س��ت��روح��ون إال دم آ ب��ن��ي رأي��ت ه��ل ال��ل��ه ع��م��رك
أش��ق��ي��اء أرض��ن��ا ف��ي وُك��ت��ب��ن��ا ق��دًم��ا ال��ف��رادي��س م��ن ُط��ردن��ا ق��د
وم��س��اء وغ��دوة ص��ب��اًح��ا ـ��ل ال��ث��ق��ـ راك��د ظ��ل��ه ال��ع��ي��ش ف��ل��ن��ا
س��وداء ح��س��رة ب��أث��م��ار ـ��ن ي��ت��ه��دل��ـ ش��ق��وة ب��س��ات��ي��ن ف��ي
ِوالء — ال��ق��م��اري ال — وال��ب��وم ب��ان ال��غ��ر ذؤاب��ات��ه��ا ع��ل��ى ت��ت��داع��ى
ح��ص��ب��اء ال ال��ج��ح��ي��م ك��أرض نً��ا وأش��ج��ا ه��م��وًم��ا أرض��ه��ا ف��رش��ت
ال��ص��ه��ب��اء وال م��اءه��ا ال ـ��م��ه��ل ال��ـ ص��ف��اه��ا أدي��م م��ن ال��ن��ح��س وام��ت��رى
واألدواء األوص��اب أن��ش��ق��ت��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا ال��ري��اح ه��ب��ت ف��إذا
ال��م��راء ال األذى ن��رت��ع��ي أب��ًدا ح��ال ك��ل ع��ل��ى ح��ال��ن��ا ه��ذه
إغ��راء أغ��راه��م��ا م��ن ب��ل ـ��وَّاء ح��ـ ب��ل آدم ج��ن��اه ذن��ب ش��ؤم
األب��ن��اء آدم ال��ش��ي��خ رزق ل��م��ا ال��ع��ي��ش س��ع��ادة ث��ك��ل��ن��ا ق��د
ش��اء م��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ُخ��ل��ف ج��رى ن ص��ن��وا وال��م��ق��ادي��ر ن��ف��س ي��ا ن��ح��ن
ج��وف��اء! ت��ك��ن ول��م ، ل��ح��يٍّ ن��ت ك��ا ل��و ال��س��ع��ادة ه��ذه ح��ب��ذا
��اء! ال��غ��مَّ ح ي��ب��رِّ ف��ي��ه��ا ـ��زه��د ال��ـ انَّ ل��َو ال��ح��ي��اة ف��ي ال��زه��د ح��ب��ذا
ُع��َدالء ع��ي��ش��ه ف��ي ع��ن��ه��ا غ��ب وال��را ال��س��ع��ادة خ��اط��ب وأرى
اإلخ��ط��اء — ك��اله��م��ا — أص��اب��ا ق��د «زي��ن��و» ک ع��ل��م��ت ل��و و«أب��ي��ق��ور»
ونَ��ج��اء ن��ف��س��ِه م��ن وف��راًرا ط��رٍّا ال��خ��ي��ر م��ن ي��أًس��ا ك��ه��ذا ذا
ال��دِّالء رش��اه ط��لَّ��ق��ت ك��م��ن ٍق إخ��ف��ا أي م��خ��ف��ق ال��ص��خ��ِر م��ات��ح
ال��س��م��اء ت��ن��ال��وا ل��ن ق��ال وم��ن ض األر س��وى ل��ي��س ق��ال م��ن وس��واء
ال��ظ��م��اء إال أف��دت إْن ف��م��ا ـ��ت ت��ه��ال��ك��ـ ف��أن��ى ازه��دوا «زي��ن��و» ق��ال
غ��ن��اء ح��ص��اة ل��ذي ف��ي��ه��ا ـ��ف��ي��ت أل��ـ ف��م��ا ط��رٍّا ال��ل��ذات وط��ل��ب��ت
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ش��ف��اء م��ن��ه ال��ري��اد ف��ي أج��د ل��م داءً ال��زه��ادة ت��ح��س��م ف��ع��س��ى
ال��ش��ج��اء ي��س��ي��غ ال ال��ع��ي��ش ف��ي ـ��زه��د ال��ـ أن «أب��ي��ق��ور» ص��ن��وه وي��رى
وال��ت��أس��اء ال��ه��م��وم ت��ن��اس��ي ء ال��م��ر ع��ل��ى األم��ور أوج��ب وي��رى
إح��م��اء ي��زي��دُه أن رف��ض��ه خ��ل��ي��ق ال��ح��ي��اة ي��رف��ض ول��َم��ن
وال��رض��اء ط��ي��ب��ه��ا ال��ن��ف��س؛ ي��خ��س��ر م��ن��ًج��ى ال��زه��ادة ي��ح��س��ب وال��ذي
اج��ت��ن��اء؟ األك��ف ألث��م��اره��ا ـ��دد ت��م��ـ ل��م ال��ع��ي��ش س��ع��ادة تُ��ج��ن��ى ك��ي��ف
ارت��ي��اء ذاك ل��ط��اش ن��ب��ت��غ��ي��ه��ا؟ أن اس��ِت��ح��ال��ت��ه��ا ب��ه��ا ت��ع��ال��ت أم
غ��راء م��ت��ع��ة ك��ل — دون��ه��ا — وق��ن��ص��ن��ا أف��ل��ت��ت ل��و ع��ل��ي��ن��ا م��ا
إط��ف��اء ذك��اءه��ا وس��وس��وا س ال��ن��ا أي��ه��ا ن��ف��وس��ك��م م��ن ف��اه��رب��وا
ال��ص��ف��اء ال��ن��ف��وس ت��رزق أن ـ��ده��ر ال��ـ خ��ط��وب ش��ر ف��إن ب��ل��دوه��ا
وال��ذك��اء ال��ح��ج��ا أوت��ي م��ن ك��ل وي��ش��ق��ى ال��غ��ب��ي األب��ل��ه ي��ن��ع��م
وع��ف��اء راح��ة ال — م��راًح��ا ـ��س ال��ن��ف��ـ ي��م��ح��ض م��ن ال��ل��ب��ي��ب وال��ل��ب��ي��ب
إن��ض��اء م��ط��يَّ��ه��ا ويُ��ن��ض��ي ـ��س ال��ن��ف��ـ ي��ق��ه��ر م��ن ال��س��ع��ي��د وال��س��ع��ي��د

∗∗∗
وش��ت��اء ك��ده��ره��ا ل��خ��ري��ًف��ا ف��اع��ل��م ل��ل��ن��ف��س إن ال��ن��ف��س: ق��ال��ت
إذواء أغ��ص��ان��ه��ا وتُ��ذوي ـ��ر ال��خ��ض��ـ أوراق��ه��ا األي��ام ت��ن��ض��و ح��ي��ن
إع��راء ال��ج��نَ��ى ال��وارَف أي��ك��ي وس��ام��ت ال��ل��ي��ال��ي خ��ي��رَي ح��ص��دت
ال��وق��اء ع��دم��ن��ا وق��د ع��ل��ي��ن��ا ٍد م��ي��ع��ا غ��ي��ر م��ن ال��ف��ص��ول ت��ت��وال��ى
ِدف��اء ن��ص��ي��ب إن م��ا ول��ك��ن ـ��ف ال��ص��ي��ـ ي��ع��ق��ب��ه ال��رب��ي��ع وي��ئ��وب
ث��واء ع��ن��دي ال��رب��ي��ع وي��ق��ل ن��ق��ًص��ا ص��ي��ف��َي ي��زداد ي��وم ك��ل
ِب��ط��اء ِق��ْدًم��ا وك��نَّ م��س��رع��اٍت ج��ن��اب��ي ع��ن ص��وادح��ي وتُ��ولِّ��ي
واألس��ج��اء األك��ف��ان ل��ش��ب��اب��ي أن��س��ج ف��دع��ن��َي ال��ص��ب��ا ع��ن��دي م��ات
ذواء ب��ك��ف��ي ن��واره��ا زاد ع��ي��ش��ي أزاه��ي��ر ع��ل��ى ح��رص��ي ف��رط
األص��داء أق��ب��اؤه ت��ؤدي ال غ��اًرا ل��ل��زواف��ر ال��ص��در وغ��دا
ال��زه��راء؟ أزه��اره وأج��ن��ي ج��ي أدرا ل��ل��روض أع��ود أن أت��رى
خ��ل��ق��اء؟ ب��راح��ة أول��س��ن��ا ل��غ��ي��ري ه��ذا ب��ال��ل��ه ع��ن��ي خ��لِّ
م��الء! — ق��دم��ا ق��ط��ف��ت م��م��ا — ـ��زه��ر ال��ـ ب��م��ي��ت أك��ف��ى وان��ظ��ر وت��م��ه��ل
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��َع��داء! ال��صُّ أزف��ر أن إال ـ��س��ن أح��ـ وم��ا م��ن��ي ت��ري��د أِغ��ن��اء
اس��ت��ب��اء ت��س��ت��ب��ي��ك زه��راء ك��ل أت��غ��ن��ى ب��أن اآلم��ري أي��ه��ا
األص��غ��اء «ل��س��ح��ره��ا» ف��ت��ع��ان��ي ص��دح��ات��ي إل��ى ح��اج��ة ب��ه��ا م��ا
اس��ت��واء إال أن��ف��اس��ه��ن ـ��ب��ع أش��ـ وال ده��ره��ن ي��رع��ه��ن ل��م
إب��اء ب��ال��ج��ف��ون ل��زَّ إذا ـ��ع ال��دم��ـ أل��م ع��ي��ون��ه��ا ت��دري ل��ي��س
ال��ت��ظ��اء ن��ف��س��ي وح��س��ب س��اج��ع��ات، ال��ق��م��اري ب��ه��ذي ك��ف��ى ل��ع��م��ري ال
ال��ب��ك��اء؟ ت��ذوق��ا ل��م ل��ع��ي��ن��ي��ن ـ��ع ب��ال��دم��ـ ش��ع��رك إث��ق��ال أج��م��ي��ل
األن��داء؟ ل��ن��ا ي��ش��ك��و ل��غ��ري��ر ع��م��ر ع��بء ت��ح��م��ي��ل��ه أج��م��ي��ل
ض��وض��اء؟ م��ألت��ه ب��ش��ع��ر ـ��ن ال��ح��س��ـ ذي أل��ح��ان إزع��اج أج��م��ي��ل
واش��ت��ف��اء؟ ُم��روع ب��ش��ع��ر ـ��ن ال��ح��س��ـ ذي ح��س��ن م��ن أردت أن��ت��ق��اًم��ا
ال��وض��اء؟ ج��م��ال��ه ح��ي��ات��ي ض ب��أن��ق��ا ت��ح��ي��ط أن ال��ع��دل أم��ن
خ��ب��اء؟ ع��ل��يَّ ن��اُره ض��رب��ت ص��دري وب��رك��ان ل��ه أش��دو ك��ي��ف
أش��الء؟ يُ��ص��ي��رن��ي أن م��ؤذن ي��أس��ي وزل��زال ل��ه أش��دو ك��ي��ف
أداء؟ ال��ط��ي��ور ي��ح��ك��َي أن ج��اش م��ا إذا ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ش��ع��ر ت��رى أم
األق��ذاء ص��ف��اؤه��ا ي��ن��ف��ي نَّ��ة ال��رَّ ف��ض��ي��ة األط��ي��ار ص��دح��ات
وال��نُّ��َزاء ح��ن��ي��ن��ه ف��ي��ِه ـ��ف��ك��ر» «ال��ـ ي��ش��وب ي��زال ال ال��ش��ع��ر ل��ك��ن
أب��اء ي��ع��ود ي��ان��ًع��ا غ��ص��نً��ا ي��وم ك��ل ت��رى أن ال��ع��ي��ن م��ل��ت
اف��ت��راء ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ن��ى ت��ف��ت��ري��ه ح��ب��ي��ب ل��ف��ظ ك��ل األُذْن م��ل��ت
ان��ث��ن��اء ب��ي ي��ن��ث��ن��ي أو ي��ط��غ��ى ح��ي��ن ح��ال��ت��ي��ِه ف��ي ال��رج��اء وم��ل��ل��ت
ت��ن��اءَى أم ب��ه��ا ذك��ره��ا دن��ا ن ف��س��يَّ��ا ع��ه��ودي؛ ع��ل��ى أب��ك��ي ل��س��ت
ال��ِغ��م��اء ت��ف��ري وْه��ي ل��ل��ش��م��س ح��َي رو م��ن ال��ن��واف��ذ أف��ت��ح أب��ًدا
ان��ك��ف��اء ل��ي م��ح��دث ال��خ��وف َوالَ ال ع��زم��ات��ي م��س��اوم رج��ائ��ي ال
واج��ت��زاء ��ًال ت��ج��مُّ وأق��ن��ى ـ��ر ال��ده��ـ ب��ه ي��ج��يء ال��ذي أت��ل��ق��ى
ال��ص��ح��راء ي��رت��ج��ي ب��ات م��ن خ��اب وق��دًم��ا ال��ف��ي��اف��ي زرع وأح��اش��ي
اس��ت��ش��راء ي��أس��َي م��ن ألخ��ش��ى ِس ْ ال��ي��أ إل��ى س��ك��ن��ت وإن أن��ي غ��ي��ر
ه��وج��اء أم��واج��ه آض��ْت ث��م ح��ي��نً��ا ال��ي��م َزاِخ��ُر َق��رَّ رب��م��ا
ال��ل��ق��اء ي��ن��ت��وون وال��ق��وم م��ة ال��ح��و ف��ي ال��س��ك��ي��ن��ة س��ادت م��ث��ل��م��ا
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وال��س��م��اء ال��ث��رى ت��ن��ذر وال ال ط��ب��ًال ل��ل��ي��مِّ ال��ري��اح ت��دق ال
ال��ج��رب��اء س��م��وم��ه��ا وت��ن��اج��ي م��ل��يٍّ��ا ال��ك��ه��وف ف��ي ي��روئ��ن ب��ل
ال��ب��ش��راء ص��ب��ح��ه��ا س��اق إذا ـ��م��ي ت��س��ـ م��ا أه��ول ال��ح��ي��اة وك��ذاك
وب��ه��اء ب��ه��ج��ة ال��زه��ر ـ��ت��أل ام��ـ م��ا إذا ال��ذب��ول ن��رق��ب إن��م��ا
اس��ت��ق��راء وج��وه��ه��ا أت��ق��ص��ى ح��ي��ات��ي أظ��ل أن خ��ي��ر م��ا ق��ل��ت:
اس��ت��ق��ص��اء وس��ع��ت��ه ق��د م��ا ك��ل وه��ذا أح��س، ال��ذي ه��ذا أن��ا
ال��ف��ن��اء؟ ن��الق��ي إذ ب��ع��د ن��غ��ت��دي وأنَّ��ى ال��ح��ي��اة ق��ب��ل ك��ن��ا أي��ن
ط��خ��ي��اء أس��ك��ن��ا س��ك��ون��ي��ن ـ��ن ب��ي��ـ ص��رخ��ة أو أح��س ك��ون أن��ا
ال��ض��ي��اء — ال��ح��ي��اة رب��وة ع��ل��ى — ـ��ن ي��ن��ازع��ـ س��ح��ب أل��ق��ت��ه ظ��ل أن��ا
م��ض��اء ال��ب��ه��ي��م ال��م��ق��ب��ل إل��ى ض��ي ال��م��ا ال��غ��اب��ر م��ن م��ض��ى س��ه��م أن��ا
األج��واء ه��ذه ت��ج��ت��ار وْه��ي ن��اري ت��وم��ض ال��ش��ه��اب ض��وء أن��ا
غ��ط��اء وال��وج��ود ل��ل��ن��اس ك��ان ل��م��اذا ال��ف��ض��اء ه��ذا أدري ل��س��ت
ال��ظ��ل��م��اء ي��ع��ق��ب ال��ص��ب��ح وأرى ي��خ��ف��ى ث��م ط��ال��ًع��ا ال��ن��ج��م وأرى
األش��ط��اء أره��ق��ا ق��د وج��زر ـ��دٌّ م��ـ ل��ه ي��زال ال ال��ي��مَّ وأرى
اس��ت��ث��ن��اء ت��ح��اول ال دورة ح��ول ك��ل ف��ي ل��ل��ف��ص��ول وأرى
أن��ب��اء م��ل��ه��م ش��ك ال ـ��ك��ون ال��ـ أن ي��ن��ب��ئ أراه ش��يء ك��ل
ال��ح��ك��م��اء أع��ج��ز ال��س��ر س��ره��ا ول��ك��ن ت��خ��ف��ى ل��ي��س ال��وح��ي آي��ة
األن��ص��ب��اء؟ ��م يُ��ق��سِّ م��ن وه��ل ـ��ن؟ ال��ع��ي��ـ ت��أخ��ذ م��ا ك��ل م��ن ن��ص��ي��ب��ي م��ا
س��واء؟ ح��ي��ي��ن��ا م��ا ل��ي��س أم ـ��ك��ون؟ ال��ـ وح��س س��واء ح��س��نً��ا أت��رى
األم��س��اء وت��ن��س��خ م��ض��ي��ئً��ا ـ��ح ال��ص��ب��ـ ت��ق��دح ال��ت��ي ال��ق��درة أت��رى
ال��وط��ف��اء ال��دُُّج��نَّ��ة وت��س��ي��ل ع��ل��ي��ًال ف��ي��ن��ا ال��ن��س��ي��م وت��ث��ي��ر
إش��ج��اء ح��م��ام��ُه وت��ش��ج��ي ض ال��رو زه��ر ف��ي ال��ع��ب��ي��ر وت��ذي��ع
إض��ف��اء رداءه وت��ض��ف��ي ـ��ه ال��وج��ـ ص��ف��ح��ة ف��ي ال��ش��ب��اب وت��ج��ي��ل
ج��الء ألالءه��ن وت��ج��ل��و ن ال��ك��و ب��ه��م��ة ف��ي ال��ش��م��وس وت��ض��يء
س��خ��اء ف��ي��ه أن ال��ع��ه��د وم��ا ًرا أنْ��ه��ا ال��م��اء ت��ف��ج��ر ال��ص��خ��ر وم��ن
اآلراء وت��ن��ض��ج ط��رٍّا ـ��وان األك��ـ ف��ي ال��خ��ي��ر ج��رث��وم��ة وت��رب��ى
ال��ت��واء إال ت��زل إن ف��م��ا ـ��ه��ا أي��ادي��ـ ال��م��ن��اي��ا ال��ت��ي ت��ل��ك غ��ي��ر
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وال��ب��غ��ض��اء؟ ال��ع��داء وت��وري ب وال��ح��ر ال��ج��وان��ح ف��ي ال��ن��ار ت��س��ع��ر
ال��ج��الء ع��ل��ي��ن��ا ي��أب��ى س��رٍّا ـ��لُ��َو ي��ج��ـ أن ي��ح��اول الم��رئ ض��ل��ة
واب��ت��الء ب��ع��ج��زِه خ��ب��ًرا زاد ف��ك��ر س��ه��م ال��ف��ت��ى أرس��ل ك��ل��م��ا
أض��اء ق��د ب��ارق وم��ض ه��ول��ه ف��أب��دى ال��ظ��الم ط��خ��ط��خ م��ث��ل��م��ا
ذك��اء ت��ص��ي��دي ل��ن ف��ه��ي��ه��ات ـ��ت ش��ئ��ـ ك��م��ا ت��ع��ال��ي ال��م��ن��ى ن��س��ور ي��ا
اص��ط��الء! ف��أش��ب��ع��ت��ه ذراه��ا مَّ أ إذا ال��ج��ن��اح ن��اه��ا ي��ل��م ال
ال��ع��م��اء! ت��ش��ك��ر ف��ان��ث��ن��ت م��ق��ت��ه را إذا ال��ع��ي��ون ن��وره��ا ت��ل��م ال
ال��ع��ش��اء ال��م��غ��ي��ب ي��س��دف أن ق��ب��ل وأض��ح��ي ال��غ��م��ار أغ��ش��ى ف��دع��ي��ن��ي
األرع��اء ال��ردى ي��م��ل��ك أن ق��ب��ل س��م��ع��ي ال��ه��وات��ف أرع��ي ودع��ي��ن��ي
إذك��اء ال��ح��ش��ا ت��ذك��ي ب��ك��أٍس ـ��ق��ى أُس��ـ أن ق��ب��ل ف��اس��ق��ن��ي ال��ري��ق ع��ص��ب
األه��واء ب��ن��ف��ح��ه��ا وأح��ي��ي ـ��ل أك��ال��ي��ـ ال��ورود م��ن ل��ي وان��ظ��م��ي
إل��واء ده��رن��ا وب��ال��زه��ر ب��ي وي��ل��وي ال��رب��ي��ع ي��ق��ض��ي أن ق��ب��ل

∗∗∗
غ��نَّ��اء؟ ل��ذة ف��رادي��س دت ع��ا ق��د األرض ت��رى ه��ل ال��ن��ف��س: ق��ال��ت
أح��ش��اء؟ ووادع ب��أم��ن ر ف��م��س��ت��ذ غ��ري��ر ح��الل��ه��ا ع��ي��ش
ِف��ن��اء؟ ف��ي��ه��ا ت��س��ت��ض��ي��ق ف��م��ا ـ��م ال��ج��س��ـ ت��س��ع م��ث��ل��م��ا ال��ن��ف��س ت��س��ع
أرج��اء؟ وراءه��ا ت��ب��غ��ي ل��ي��س ف��األم��ان��ي آف��اق��ه��ا وت��رام��ت
وراء؟ ت��ري��غ��ه��ن ح��اج ـ��نَّ��ف��س ل��ل��ـ وم��ا م��داه��ا ال��م��ن��ى ت��ج��وز ال
ه��واء؟ ورق��ت أع��ص��ًرا وس��ج��ت ص��خ��وًرا وق��رت أب��ح��ًرا زخ��رت
واإلض��اء؟ ري��ح��انَ��ه��ا إال خ��ذ ي��أ وأن يُ��م��دَّ أن ال��ل��ح��ظ وأب��ى
إي��ه��اء؟ ي��ت��ق��ي ال م��ش��م��خ��رٍّا ط��وًدا ي��زاي��ل أن ال��ق��ل��ب وأب��ى
بُ��ل��ه��اء؟ ح��س��ب��ت��ن��ا ق��د أم َل��ك؟ غ��ا تُ��رى م��اذا ال��م��ف��ت��ون أيُّ��ه��ذا
وال��ف��ت��اء ق��ب��ل��ه��ا ال��ش��رَخ ن��ق��ط��ع س��وء ص��ح��راء ال��ح��ي��اة ه��ذي إن
واإلس��راء اإلدالج ف��نُ��غ��ذُّ ويُ��غ��ِري ف��ي��ه��ا ال��س��راب وي��غ��ر
ال��م��اء ب��ل��غ��ن��ا وم��ا أخ��رى دون وُس��ه��وب س��رب��خ ب��ع��د َس��ْربَ��ٌخ
إح��م��اء ي��وس��ع��اِن��نَ��ا ت��ح��ت��ن��ا ووط��ي��س ف��وق��ن��ا م��ن وج��ح��ي��م
إْم��ه��اء وال نُ��ص��ل��ى أنَّ��ا غ��ي��ر ل��نُ��ْم��ه��ى نُ��ص��َل��ى ك��ال��ح��دي��د ل��ي��ت��ن��ا

356



الِعراك

اه��ت��داء؟ ض��الل��ي ُم��ب��دل��ي تُ��رى م��ن ول��ك��ن ُك��ثْ��ر ال��واح��ات ول��ع��م��ري
��واء ال��سَّ ال��ط��ري��ق أخ��ط��ئ أن ب��َي وأخ��ل��ْق ُم��ض��لٍّ َف��دَف��د ف��ي أن��ا
ان��ت��ه��اء وأن��أى م��نَّ��ا اب��ت��داءً ـ��ن ش��ي��ئ��ي��ـ أق��رب وال��ض��الل وال��ه��دى
ان��ح��ن��اء؟ ال��ص��روُف ع��ودك أوس��ع��ْت ��ا أمَّ ل��ل��ده��ر أع��ددَت ش��يء أي
أق��واء أن��ي��ق��ه وأق��وى ر ان��ه��ا ق��د ال��ح��ي��اة ه��ي��ك��ل وغ��ًدا
اإلم��س��اء تُ��داج��ن ش��ت��اءٍ ُت س��ح��اب��ا ع��ل��ي��ك ظ��لَّ��ه��ا ورم��ت
م��اء ِف��ض��ن إذا ال��ح��ي��ا وَع��داك ورع��ود ص��واع��ق م��ن��ه��ا ل��ك
اإلب��اء؟ ال��س��ح��اُب ي��ن��ف��ع وه��ل ـ��ك ي��ج��دي��ـ ل��ي��س ف��ي��ض��ه��ا أن وع��ل��ى
ال��وط��ف��اء اس��ت��ي��ك��اُف��ك يُ��ل��ن��ك ل��م ع��ي��ش وق��دُة أي��ب��س��تْ��ك وإذا
أع��داء ال��ب��ل��ى ع��ل��ى ن��الق��ي ال أنَّ��ا ل��ي��س ب��ن��ا ك��ام��ن داؤن��ا
األرح��اء م��س��ت��داره ف��ي ـ��دَّه��ر ال��ـ ع��ل��ي��ك أدار إذا ش��ع��ري ل��ي��ت
وت��ن��اءى؟ م��ض��ى م��ا ل��ذات ذك��ر ط��اح��ن��ت��ي��ِه ب��ي��ن ي��ع��زي��ك ه��ل
َغ��يْ��ن��اء س��ب��س��ب ض��م ك��م��ا ـ��م ال��ه��ـ ظ��ل��م��ة ف��ي ي��ل��ت��م��ع��ن ص��ور
م��ح��ض��اء أل��ف��ي��ت��ه��ا ص��در ن��اَر ال��ل��ي��ال��ي رم��اد ع��ال أم��ا وْه��ي
وح��اء اس��ت��ك��ال ب��ط��ؤه��ا ي��رى ق��د ال��ل��ي��ال��ي ح��ادث��ات أن وع��ل��ى
ال��ن��ك��ب��اء ي��ع��اص��َف أن ح��اج��ٌة اخ��ت��ي��انً��ا أس��ر أن ب��ال��م��وج ل��ي��س
ال��ش��رس��اء ح��ذرك ال��م��اء ل��يِّ��َن ف��ح��اذر ه��ش��ي��م م��ن ال��ع��م��ر زورق
رق��ب��اء َغ��يْ��ه��م ك��ل ع��ل��ى ِي وال��رأ ال��ق��ل��ب ت��ي��ق��ظ م��ن وأق��م
خ��رس��اء ص��ي��ح��ة رب أن��ه ف��اذك��ر س��م��اؤك ص��ف��ت م��ا وإذا
ي��ت��راءى أو يَ��ب��ي��ن ال ك��ام��نً��ا ��ا س��مٍّ ال��ذك��ي��ة ال��زه��رة ف��ي إن
اإلرداء ت��ح��اول راص��دات س��وء أش��واك ال��ك��ل��ي��ل ط��ي إن
ن��ج��الء أع��ي��نً��ا ل��ل��ش��ر أن واع��ل��م ال��وه��م غ��ف��ل��ة م��ن ف��ت��ن��ب��ه
أن��ص��ب��اء؟ ي��ق��ت��ن��ى ال م��ا ع��ل��ى ـ��يَ��ا ال��دُّن��ـ ف��ي م��ال��ك ب��ك��ل أق��م��اًرا
ال��رم��ض��اء س��م��وم��ه��ا تُ��ذرِّي ء ب��ب��ي��دا ال��ح��ي��اة س��درة ت��ب��ت��غ��ي
َط��خ��اء ال��م��ن��اي��ا ف��وق��ه��ا ن��ش��رت ه��م��وم وادي ال��ح��ي��اة ه��ذي إن
اس��ت��غ��ن��اء ي��خ��ل��د؛ ل��ي��س زائ��ل ح��س��ن ك��ل ع��ن ع��ل��م��ت ل��و ب��ي إن
ورواء ح��ك��م��ة األرض م��َل��ئُ��وا م��واض ص��دق ش��ي��وخ وب��ح��س��ب��ي
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م��اء أو ل��ظ��ى اش��ت��ه��ى: م��ا واج��د ف��ك��لٌّ وال��دم��وع ال��ن��ار م��زج��وا
إط��ف��اء األس��ى ن��ط��ف��ئ ن��ش��أ أو م��ن��ه��م ال��ح��رارة ن��ق��ب��س ن��ش��أ إن
اإلخ��اء؟ ن��ع��قُّ ف��ه��ل ُم��ن��ان��ا ـ��ه��م أم��ان��ي��ـ وِص��نْ��ُو ه��م��ن��ا ه��م��ه��م
وال��ُع��رواء األوج��اع ف��ت��ج��ن��ي ض األر ف��ي ال��ت��ع��اط��ف ت��ط��ل��ب ال إي��ه
ق��رح��اء ج��ن��ة األرض ع��ادت م��ه��ي��ب ك��ل ال��ق��ل��وب ت��ج��ي��ب ل��و
األس��واء ال ال��ن��ف��وس، ج��م��ال ـ��ع ي��ن��اب��ي��ـ ت��ف��ي��ض ل��م��س��ة غ��دت ل��و
ال��ف��ن��اء اع��ت��ب��رن��ا إذا ي��ت��أتَّ��ى م��م��ا أج��م��ل ال��ح��ي��اة ل��رأي��ت
ال��وف��اء ي��ف��ي��ض أن ال��ن��اس إل��ى دِّ ب��ال��و ص��ف��وك ي��س��ت��ط��ي��ع أن ق��لَّ
اس��ت��ج��الء روح��ه ف��اض ول��و ن ال��خ��د ي��ب��ص��ره ل��ي��س ال��ش��يء ت��رى ق��د
ال��ع��ش��راء ك��ن��ه��ه ف��ه��م م��ع��ج��ًزا ح��ل��ًم��ا ع��ن��دك ال��رب��ي��ع وي��ث��ي��ر
ج��اء؟ ح��ي��ث م��ن ل��ل��ن��س��ي��م م��ًع��ا ن ت��م��ي��ال وردت��ان ال��ن��اس ف��ي أي��ن
ال��س��م��اء ثَ��مَّ واب��غ ع��ي��ن��ي��ك ل��ح��ظ وارف��ع األم��ان��ي ه��ذه ف��اطَّ��رْح

∗∗∗
اك��ت��ف��اء؟ ل��ي م��ض��وا ب��م��ن ف��ت��ل��غ��ي ـ��س ن��ف��ـ ي��ا ب��ال��ع��ق��ل ت��ه��زئ��ي��ن ه��ل ق��ل��ت:
ال��ب��ه��اء؟ ال��ح��ي��اة ع��ل��ى أف��اض��وا ـ��ن ت��ق��ول��ي��ـ ال��ذي��ن ال��ص��دق ش��ي��وخ م��ا
س��واء؟ ال��ح��ي��اة ه��ذي ب��أول��ى ن ي��ت��ض��اغ��و ك��ص��ب��ي��ة أول��ي��س��وا
ال��ج��ه��الء ب��ع��ل��م��ه��ا ت��ع��دوا م��ا ح��روًف��ا ال��ك��ت��اب م��ن ��ْوا تَ��َه��جَّ ق��د
اإلس��راء ن��واص��ل أن ب��ع��ده��م ع��ل��ي��ن��ا وإن س��ع��ي��ه��م وس��ع��وا
األس��م��اء! ي��ع��ب��د م��ن ت��ق��وى ـ��ي��ع أض��ـ ف��م��ا ف��ي��ه��م؛ ت��ع��ب��دي��ن أَُدًم��ى
إع��ي��اء أط��ب��ق��ت ث��م ت��م��ت��م��ت ال��ل��وات��ي ال��ش��ف��اه ال ال��ح��ق اع��ب��دي
اج��ت��زاء أف��ادوا ب��م��ا ورأي��ن��ا س��ب��ق��ون��ا م��ن ب��س��ع��ي ق��ن��ع��ن��ا ل��و
وه��راء س��ف��اه��ة ب��ل س��رًف��ا ال��ب��راي��ا ه��ذي ك��ل خ��ل��ق ل��غ��دا
ال��غ��راء آث��اره وأم��ح��و ـ��ل ب��ال��ع��ق��ـ ف��أب��ط��ش ق��وة ل��ي ل��ي��ت
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املَُناجاة يف

ال��ط��ع��ي��ن! ك��ل��وم ال��س��ي��ف ي��ذك��ر ل��و ت��ذك��ري��ن؟ ف��ه��ل ي��وًم��ا داع��بْ��ِت��ن��ي
ت��ص��ن��ع��ي��ن ال��ذي ت��دري��ن ول��س��ِت ت��ل��ع��ب��ي��ن ب��ه ال��س��ي��ف ه��و ن��ع��م
دف��ي��ن؟ ب��ص��دري وال��س��ر وك��ي��ف ت��ع��ل��م��ي��ن! ل��و غ��ي��داء ي��ا أوَّاه
ال��م��ت��ق��ون ب��ه��ا ي��ش��ق��ى وج��ن��ة م��ب��ي��ن ب��الء وال��ح��ب أه��واك
ال��ح��ن��ي��ن إل��ي��ك ي��ح��دوه ِن��ْض��وك ت��ب��ص��ري��ن ع��س��ى ب��ال��دار أم��رُّ
ت��ش��ع��ري��ن ل��و ص��وب��ك ب��ش��ل��وه ال��ه��وى ع��ب��اب ي��رم��ي ك��أن��م��ا
ط��ي��ن أواذي��ه ي��ع��ي��ي ال وال��ب��ح��ر ب��ُخ��وَّاض��ه ق��ذَّاف وال��ب��ح��ر
ال��م��ه��ي��ن وط��ي��ن��ي ال��واه��ي ج��ث��م��ان��َي ص��خ��رٌة ح��طَّ��م��ت إن ح��س��رت��ا وا
ت��زخ��ري��ن ال��ذي ال��ط��اغ��ي ل��ج��ك ف��ي ج��ذوت��ي ل��خ��ب��ت ن��اًرا ك��ن��ت ل��و
ُم��ع��ي��ن م��ن وم��ا ذراع��اي ك��لَّ��ت األس��ى ف��ي ل��ه��ا غ��ص��ُت درة ي��ا
ال��م��ب��ي��ن س��ن��اك ف��ي واب��دي ع��ل��ي��ك ال��م��ن��ط��ِوي ��َدف ال��صَّ غ��الَف ��ي ف��ضِّ
ال��ي��ق��ي��ن وروح ال��ق��ل��ب راح��ة ي��ا ال��ع��ي��ون ض��ي��اء ي��ا ع��ن��ي ح��ج��ب��ت
ب��ال��ي��اس��م��ي��ن؟ ق��ب��ل��ك وع��ص��ف��ه ال��ج��وى ل��ف��ح خ��ف��ت ه��ل ري��ح��ان��ت��ي
ال��ش��ج��ون! وح��ر أن��ِت م��ا ت��ال��ل��ه ع��اص��ف الف��ح إن��ي ص��دق��ت!

∗∗∗
ت��ذن��ب��ي��ن! إذْن م��ث��ل��ي ل��و وددت ح��ب��ه��ا؟ ب��ي أن ذن��ب��ي أك��ل
ت��س��ك��ن��ي��ن! ال��ذي ال��ق��ل��ب ش��ق��وة وا ظ��ل��ه��ا؟ وال ح��ت��ى أرى أال
ال��ض��ن��ي��ن! ال��خ��ل��ي ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ح��ب��ن��ا ع��ل��ى ح��رم��ن��اه��ا ن��ع��م��ى



املازني ديوان

ال��م��ج��ون ف��ي��ه ش��اء ق��د ول��ل��ذي وت��ق��س��م��ي��ه ل��ل��ح��ظ ع��ج��ب��ت
ت��م��ن��ع��ي��ن؟ ف��م��ا ال��غ��ض ج��م��ال��ك ت��ج��ت��ل��ي أن ال��ع��ي��ن م��ن��ع��ت ه��ب��ك
ت��س��ع��ري��ن ال��ذي ح��ب��ي��ك ج��ح��ي��م ي��ص��ط��ل��ي أن ال��ق��ل��ب ت��م��ن��ع��ي��ن ه��ل
ت��ن��ف��ث��ي��ن؟ ال��ذي ال��س��ح��ر أخ��ذة م��ن رق��ي��ة أال ال��ق��ل��ب ف��ت��ن��ة ي��ا
ال��رن��ي��ن! ل��ذاك واًه��ا ف��ض��ي��ة؛ ض��ح��ك��ة ف��ي ص��وت��ك أس��م��ْع��ِت��ن��ي
ت��ض��ح��ك��ي��ن إذ ال��ط��ف��ل ب��ك��اء أب��ك��ي ن��داب��ة أص��ب��ح��ت ل��ق��د وي��ل��ي
ي��ش��ي��ن م��ا اك��ت��س��ى غ��ي��ري إذا زي��ن رج��ول��ي��ة ث��وب ل��ي ك��ان ق��د
ال��رزي��ن؟ ل��ل��خ��الق وف��ائ��ي أي��ن األذى أس��ام أن إب��ائ��ي أي��ن
ال��س��ك��ون؟ ذي ف��ي��ئ��ه��م��ا إل��ى آوى وأك��روم��ت��ي أي��ن ��ل��ي ت��ج��مُّ
ال��ج��ن��ون ش��ع��ار إالَّ ل��ي خ��ل��ف��ت وم��ا دث��ر ك��ل ع��ن��ي ن��ض��وت
ال��ن��اظ��ري��ن! ع��ن ال��ق��ل��ب ي��س��ت��ر م��ا ل��ي ل��ي��س ال��ه��وى ع��اري خ��ل��ف��ت��ن��ي
ي��ع��ل��م��ون ل��و ال��ن��اَس ه��ذا أح��س ف��م��ا ق��واء ال��دن��ي��ا ك��أن��م��ا
أم��ي��ن؟ خ��راب واألرض وك��ي��ف ع��زة أو ل��َي ح��ي��اء ف��ال
ق��ط��ي��ن؟ م��ن أرج��ائ��ه��ا أف��ي م��ن��ه؟ أس��ت��ح��ي م��ن األرض ظ��ه��ر أف��وق
ال��ض��م��ي��ن؟ ف��ؤادي اس��ت��ح��ذى أن��ا إذا ب��ه وي��ن��ع��ى ض��ع��ف��ي ي��رى م��ن ه��ل
ت��ش��ع��ري��ن وم��ا ال��ق��ل��ب ت��ق��ط��ع ح��ي��ل��ة؟ ل��ي أن ل��و ح��ي��ل��ت��ي م��ا
ال��ج��ف��ون؟ ب��رم��د ال��ش��م��س أت��ش��ع��ر ه��ج��ت��ه! ب��م��ا ت��دري أن ه��ي��ه��ات
األق��رب��ي��ن م��ن ك��ان��وا ول��و ب��ن��ا ي��ل��ه��ج��وا أن ال��ن��اس ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى
ت��س��ح��ري��ن ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ت��ع��ل��م م��ا ت��ع��ل��م��ي وال «ت��ي��ه��ي» ع��زت��ي ي��ا
ال��ي��ق��ي��ن وع��ل��م��ت ي��وًم��ا إل��ي��ك س��ره ن��ب��أي م��ن س��م��ا وإن
ت��ه��زئ��ي��ن! إذا ال��ل��ه وح��س��ب��َي ت��ه��زئ��ي ف��ال ع��ط��ف ي��ك��ن ول��م
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إىلوجهي انظر

ال��ف��ن��ون رب وج��ه��ك ع��ل��ى واح��م��د ال��ل��ع��ي��ن ال��ش��ت��ي��م وج��ه��ي إل��ى ان��ظ��ر
ال��م��ج��ون ف��ي رغ��ب��ة إال ك��ذاك ص��اغ��ن��ي م��ا ال��ل��ه أن أح��س��ب
ال��ك��اف��ري��ن أول ب��ن��ف��س��ي ك��ن��ت إذًا إل��ًه��ا، ل��ل��ن��اس ك��ن��ت ل��و
ال��ف��ط��ي��ن اإلل��ه «زوس» ع��ن��ا ك��م��ا ص��غ��ت��ه ل��ل��ذي أع��ن��و ك��ن��ت ب��ل
ال��ع��ي��ون؟ ت��ق��ذي ش��ن��ع��اء ب��ص��ورة أرم��ي��ه��م��و إخ��وان��ي ذن��ب م��ا
وال��ف��ت��ون رون��ق��ه ي��ع��ي��رن��ي واح��ًدا ب��ي��ن��ه��م��و م��ن أُْل��ِف ل��م
ال��ح��ن��ي��ن وْق��د ي��ذك��ون غ��دوا ل��م��ا ي��ع��دون��ن��ي ب��ال��ح��س��ن ل��ي��ل��ت��ه��م ي��ا
ال��ه��ج��ي��ن ال��س��خ��ي��ف ش��ع��ري وال ك��ال ب��ه أزه��ى ال��ح��س��ن ال م��زي��ت��ي
ال��م��ب��ي��ن ال��ص��ري��ح ال��ف��ض��ل وال ـ��خ��اوي ال��ـ أوص��ي��ت��ه ال��م��ال ث��راء وال
ال��م��ك��ي��ن ش��ف��ي��ع��ي ي��وًم��ا ل��ي ي��ك��ون أن��ه ل��و اإلخ��الص ل��ك��ن��ه��ا





إىلصديق

ي��س��ت��ري��ح أو ي��ه��دأ ال ك��ال��ب��ح��ر م��ص��ط��ف��ى ي��ا إب��راه��ي��م أخ��وك
ض��ري��ح ف��ي ن��ف��س��ه م��ن ل��ك��ن��ه وثَّ��اب��ه ال��م��وج ح��ي ك��ال��ب��ح��ر
ال��ف��ت��وح ان��س��ي��اح دون ت��ح��ب��س��ه ت��ن��ث��ن��ي ال ال��ش��ط��آن ح��ول��ه م��ن
ال��م��ل��ي��ح ال��م��ض��يء ال��ب��رق وك��ان��ت ل��ه ل��ح��اظ ال��م��ع��ن��ى م��ن خ��ل��ت
ال��ط��م��وح ب��ج��ن��د ال��دن��ي��ا ي��ح��ارب راص��د ال��دج��ى رغ��م ل��ك��ن��ه
ال��ص��ح��ي��ح اإلخ��اء ي��ج��ل��وه ف��ال��ع��ي��ش ع��ي��ش��ه ل��ه اس��ط��ع��ت إن أن��ر
ال��م��س��ي��ح؟ ع��ي��س��ى ي��ع��ج��ز ال��ذي ه��ذا م��ص��ط��ف��ى ي��ا ل��ك وأن��ي أن��ر
ال��ص��ري��ح ال��ب��الء ه��ذا أورثْ��ِت��ن��ي ال��ت��ي أن��ت أم��اه ي��ا ح��واء
ال��ط��ل��ي��ح؟ أب��ي��ن��ا ب��ع��د خ��ل��ده م��ن أم��ن��ا ي��ا أخ��رج��ت آدٍم ك��م

∗∗∗
ال��ش��ح��ي��ح ك��ن��ز أط��ل��ب م��ش��م��ًرا ل��ه ك��ف��ئً��ا ال��ده��ر رغ��م م��ازل��ت
ال��ج��م��وح ب��ح��س��ن��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ن��ع��م��ت م��أرب��ي زم��ن��ي م��ن أن��ل ف��إن
ال��م��ش��ي��ح! ب��ال��ج��ب��ان ي��وًم��ا ك��ن��ت م��ا أن��ن��ي س��ل��وة ف��ح��س��ب��ي — ال — أو




